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“Jað er elnka ráðí5, að bcra saman gömlu og nýu
t/mana, venjur og óvenjur, svo að sem fæst glcym-
ist som holU er og gott, eður verði útunáan.’*

Búnaðarritiá /. B. /. />. á/í. 140,



Til L esenda.

J)areð lliigvelíja sii, sein á eplir fylgir, er oröiii

8V0 lamig, og líka er þess eðlis, að eg Iivörki get

ætiast iil, ne lieldtir óskað, að þeir, scin liana lesa

vilja ogíhuga, gjöri |)að á eiiium degi, held eg

suinum mundi konia vel, a6 liafa yfirlit nokknrtyfir

íUgáng liennar, efni og inniliald, áöur enn þeir

byrja lestiirin; og leyfi eg niör {)á aÖ gjÖra lönd-

um niínum J)essi skil fj^rir tiigángi mínum, eöa

aiignamiöí.

Sii iiiilfjÖrlcga ^)ekkíng á lands gagni og

nauðsynjum, sem nærstuin 11 ára vcra í DanmÖrku,

aö mestu í nánd viö þau Iieruö, hvörra Jaiidslag er

Islaiids hrjóstugu móum líkast og víöa er eins

slæmt og verra, J)ó í góöri rækt sfe, enn J)aö sera

aungum her kemur til hugar að leggja iiokkra rækt

viö, vakti bráöum bjá nicr eptir híngabkomu

inína — J)á
er eg í huganum fór aö bera saman

rœkt og landgæöi J)ar og lifer, og viöbnröi J)á og

atorkusemi, sem á báðum stöðum er varið til aö

hafa jaröarinnar sem raest og bezt not — eptirþánka

um, hvaö til kænii, aö ver í f)essari greíii erum á

eptir, eg má segja öUura, siöiiöum J)jóðum.

Eg sá og vissi, aÖ hvör sú jörö ^)óUi Iifer vel

irktog setin, sem í góöu ári ber gras, livörtheldur



IV

iim !iana er liirdt eöa elíki, og hvört lieldur {>aö

keimir iippúr þúfiim eöa elöttii, votii eöa {>urrn,

Jiegar lúii og cngjar á annaö borö eru svo tilbúnar

af náttúrunni; og J)ú vegiir &h til aö afla mciri tööii,

ef slettaÖ væri túniÖ og girdt, og útheys, ef skoriÖ

væri fram votengiö eÖa vatni veitt á Jiurrlendiö o. s.

frv. Öler hugsaÖist fljótt, aö eigiiieignar bændnr

Dana kosta öllu, sem Jieir eiga ráö á, til aö konia

öllii J)vilíku í verk og yfirhöfuö til aö rækta jörö-

ina, aö liún beri Jieim sem mcstaii ávöxt, en —
aö svo fáir sem cinginii verja lil Jiessa efnuin sín-

iim á Islandi.

Eg keiidi J)vi vanbrúkiin efnanna eöa peníng-

anna uiu viöburöa — og atorkuleysi Islendinga í

jaröarræktiani ; og eg sannfærÖist uin, aö J)ví var

svona variö, cinsog lika uin J)aö, aö landiö ekki

gæti átt neinna vcriilegra framfara von, ámeöan

menn eru svo tregir á, að verja peiúngunum til

jaröarræktarinnar , en aö trcgöa J)cssi aptur hljóti

aö Joöa viö, J)ar sem annaöhvört verkamennirnir

sjálfir ekki uppskera allan ágúöa verka sinna, eöa

efniii vanta, J)aii cr landirkjan útheiintir.

Til aÖ ráöa bát á Jiessu livörutveggju, sem eg

held vera enar helztu og næstu orsakir til viö-

burÖa — og atorkiileysisiiis, gat eg ekki seÖ annaö

betur tilfalliö, enu aÖ sein flestir bæiidur gætu

náö aÖ eiga býli sin sjálfir, og aÖ enir efnalitlu

nytu annarra efna viÖ, Jiegar á lægi, annaöhvört til

aÖ kaupa ábúöarjaröir síiiar, eöa til aö rækta j>ær;

og Jiannig varÖ aöal tilgángiir minn, aö telja trú

nm, og aÖ ráöa efiiamönnuuiim til, aö verja fe J)vt,
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seiii þeii* eigu iiinfrum ál>iiöaijarðir fsjálfi a sín
, og

efiiaininni, nær þeir þess viö þiirfa, amiaMivört til

að katipa, eÖa til Ii'ýtar aÖ rœkta hýli þeirra, inót

lagavöxtmn og vcöi í liýiiinnm, hvar til eg því

lielilnr lui ætla tíinan koniin, sem jarÖirnar erii

koninar i það verð, að eigi siöiir seÍJundu enii kaiip-

anda iná veru aniit iiin, að sluðla til jarðakaiipa

landsetanna og Jarðarrækturiiinar lueð þessiiin hætti.

llviiö að Öðru lelti efni eba iniiihaldi hiigvckj-

unnar viÖvíkur, þá var infer, tilgáiigsins vegna,

nru það hiigað, að vita hvöriiig pennigunuin veiiju-

Jega er hðr varið, og uö íinna orsakirnar (il vorrar

venjiilegii peiiíiigabrákunar. Eg vissi, aö vaiiþekk-

íiig eöa kunnáttiileysi í svo inörgii ööru tilliti helir

aptrað oss frurafara, og heíi lier til fært nokkur

rÖk og alþjórileg sannrærundi dæini í innyánghr*

wn, eÖa fyrsta þœttinnnu Eins faiiii eg nú líka,

aö vanþekking uin retta hrúkiin peningaiiiia áttí

inestau þátt í þeirra venju - eða vaii-bnikun hér á

laiidi, og hefi eg í enum iiæsta (o5i*um)þ(ettínum gefiÖ

vorri eldri Íöggjöf uni veösetníngar og þínglýsingar

aö meslii leiti vanþekkíngii þessa aö sök, uiidireias

og eg af lögþíiigis- og ylirréttar-bókiinuin hefi fært

söiimir á haiia, og sjuldgæfi veösetningamia hér á

tandi. Otiast eg nú að sönnu, aö eg ekki ulistaö*

ur í þessiiin |iælti sé oröiiin öliiiiu eiiis skiljmi-

legur né fróölegnr og óskaiidi væri; en bæöi er

jiaö, aö eg ekki býst viÖ, aÖ hafa leyst neitt

fullkomiö af hcudi
,

og líka ber þaö til imiihaids

þcssa þátlai’, aö cg gjöröi inér í Jund, að ciula



VI

8umlr embocttiameim væru líkt staddir og eg var,

áöur eiin eg fór aö liugsa úti efuiö, aö [leir ekki

Iieföii um j)aö svo Ijósa liuginyiid, aö [leir gætu

haft orsök og verkuii fyrir angiim; en þetta [)óUi

mör erabættismÖimuiium vera því heldur áríöaiidi,

iþessu aÖ vísu inikilvæga málefiii, sem egerj)eirr-

ar trúar, aö auiigu eöa litlu veröi á orkaÖ án Jieirra,

eða yíirhöfuð eima upplýstari maima vegleiöslii eða

tilsagiiar, uppörfunar og eptirdæma, Jessi hug-

myiul dróg mig eimiig til, aö hafa fleiri eim bæiid-

ur eiiia i hugaiium, er eg m\t þi^iðja páttiHy um

})ýöíiigu þíuglýsiagaima, sem og veörettarins og

veÖsetuíiiganna. I fjórðapœttinnm um jnröakaupiii

og veðsetníiigarnar sörílagi, er skírt frá [)essti

hvörutveggju, eins og [>aö híngaö lil UeGr hör viö

geiigist og [)aÖ kemur fyrir sjónir viö sölu stóla-

gózanna og koiumgsjaröanna, um leiö og kveöið er

uppiir um óráð svo vaxiimar peinngabrúkimar, um
fjÖlgun sjálfseignarjaröa og nytsemi veÖsetninganua

fyrir land og landsbúa. Vilda eg ineð þessum

})remur seinast áviknu þáttum hugvekjunnar leitast viö,

aö ryöja[)eirr1 torfærunni fyrirveösetuíngimura, sera

áður var })eim iielzt i vegi, nefuilega vanþekkíngii

laiidsmanna á rettr! pennigabrúkun. En hafl iner

ekki tekist |)aö í })eiin, voua eg aö fimti páiturmn,

um röksemdir [)ær, sem inæla kynnu fram meö eimi
/

venjulegu peuíiigabiúkuu Isleudíuga, (hvar eg uud-

ireiiis voua að hafa framfært eiiiar og aÖrar athuga-

greinir til upplýsíugar uiu rött og skyltluv uúlli

laadsdrottius og leiguliða, lánardrottias og skuldu-

nautar, og uin veörðttiu yíirhöfuö), taki af
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efaii lijá leseiidum, einkum viljf þeir lialda áfrain,

og lesa sjótta þáttin nieö, hvarí eg heG leitast

viÖ, með áreiðanlcgum dæmum og rÖkiim að leiða

fyrir sjouir, hvörsu vel {leim efiium &h varið, sera

kostað er til jarðarræktaríiinar, og sðrilagi (íl {lúfiia

slðttuiiar og túngirðinga, eptir {leirn ágöða, sem

sferhvört þaniiig aflað kýrfööur, er því er variö til

fjár- eðakúacldis,gefur böndanuin,o.s. frv. lAjónnda

þœtti liefi eg, í viðlíkum tilgáiigi, reynt að sýiia

og saniia, livörsu leigubrúkuii jarðanna, sem eii

veiijulega peningabrúkun vor fæðir og uærir, ekki

ciiiúngis sfereglulegri rækt jaröarinnar ogbjargræð-

isveganna skaðvæn
, heldur og þarhjá ieiði af sör

fátækt, aðbiirðaleysi, liúsagaieysi og almeiinan ánatið-

araiida í {)jöðinní yfírhöruð, og hve áríðandi það

])vi hljóti að vera iandsíiis bjargræðis- og búiiaðar

Iiáttmn, sein og athÖfnuin og lands siðiuu yíir-

hÖfuð, að leigiibúskapnum yrði liiiekkt með aðstoð

vcðsetnínganna, og að þarámöií sem flestir yrðu

sjálfseignar bæiidur.

jþareð {)að er orðiii alvenja, að setja óinynd-

ugra ug landsstiptaiia pcniiiga á vöxtu i koiiúiigs-

sjóðiii, og þetta háttalag fremur miðar til að safna

aiiði, enii að iiafa auðsins not, eða að láta liann

koma fram í jarðarræktimú
,

gaf það niðr ])ariiæst

lilefuí til, í uttunda þœttinnm að athuga það er

mðr i þcssu tilliti helzt þóttí athiigaverdt, og að

eggja á, að verja lieldiir peuiiigtiiii þessum til að

selja þá á vöxtu í laiidiiiu sjálfu. I niunda þœtti

heíl eg yfn'litið þann kostnaðar-, erliöis- og

umsjónar-auka , sein leigujaröa eiguin ollir jarð-
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eigeudtimun, eii hlnir hleypa fraiu af ser og koin-

ast hjá, sera ekki eiga neraa bújÖrð sína, cn eiga

veðskuldabrðf í stað leigiijaröa; og á hiim vegin

])anu talsverða dviiiiiíug og hagnað, sem veðskulda-'

brefin, áii tillits til betri jarðarræktar, að eÖIÍ þeirra

gefa hlutaðeigeudum í bráö og lengd, efuamöim-

unum til enn alrarlegri íliiigiinar. I enum tiunda

hefi eg geíið sýuishorn af jarðakaupabrðfutn, veð-

skuldabr^fum
,

framsali ])eiiTa og kvittunura, meö

iiokkriiin atliugasemdura, eiiuin sÖiuu og öörura tii

leiöarvísis, lagaö sarakvæint tilgáugi raínum og

á [)aiin hátt sera annarstaöar aluienut viögeugst

og eg helzt ætla aÖ [)aö geti aÖ notura orÖiÖ, —
Loksins hefi eg hœlt viÖ hugvekju [)cssa cllefta

þættinum; iuniheldur liaun uokkrar athiigaseradir

viÖ ritgjörö Síra Tómasar Práfasts Sæmuiidssouar,

i fyrstii deild UúuaÖarritsius, viövíkjandi raeiuingnra

haiis eöa áliti uin koiiúugsjaröa söliiua, eigiueigiiar

notkuiiiua hör á laudi og orsökina til aÖ vörverjiira

peningura vorum eiiiúugis til jaröakaupa; þótti mör

bæÖi [)ær athugasemdir eiga hör viö, og cg væuist

lika að þær getí oröiö leseudiiuuni all heutiigiir

leiðarvísir til eim betri eptir[)ánka og sauiifæriugar

imi atriöi þessi, sem og uni hagnaö leigujarða-

sölunnar yfirhöfuÖ.

FÍeiri oröum ætla eg ekki muui þurfa aÖ fara

um iimUiald rítkoriis [lessa; eu af [)ví efuiö erfiess

eölis, aö víöa verðiir viö að koina, eigi aö skoöa

[)að á aila vegii, keinur hör íleira á gónia, mál-

efuimi til styrktav eöa upplýsíngar, euu í stuttu

máli veröi frá sagt, og fyrir hvörju heldur ekki
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J)arf a?» gjöra [)eiin neina frekari grein, sein viríia

j)að yfirlestiirs og íhugunar, Og f)ó að allt raunar

lúti að sama efni og augnamiði, vona eg samt, að

lesenduuum ])yki tilbreylíngar, málsatriöi og at-

hugagreinir hugvekjunnar eigi úþarfar, og aö hún

fremur geti oröiö þeira til nokkurs gagns, eptir-

{)anka og fróöleiks, enn til leiöindu. VerÖi raör

nú aö |)essari von minni, hefl eg náö {)eim tilgángi

og iaunum úmaks og kostnaöar, sein eg ætluöist

til, er eg túk fyrir mig aÖ rita þessa hngvekju.

Tilgángi þessum samkvæmt heföi eg því lielzt

kosiö, að SuÖur-Aintsins Húss- og Búsljúrnar fölag

heföi aÖ ser tekiÖ aö gefa hana út; en þúaÖ

fölag þetla ekki sem stendiir sjái færi á því, er eg

samt oröinn fremur sterkari enn veikari f voninni

viö svar þaö, er eg hefi fengið frá nefnd þeirri,

(Herra Stiptamtmanni v. Bardeníleth, LandsyTirrett-

ar Justitiario Th. Sveinbjarnarsyni og Prúfasti,

Dúrakirkjupresti Síra II. Thorderseu) sera faliö

var á hendur aö segja mer af eöa á uin Iiör aö

lútandi tilboö mitt. En svariö er svo iátandi;

“Eptir aö viö höfiim kynnt oss innihald rits

^^þessa, gctum viö í sannteika ei annaÖ eiin full-

“*komIega viöurkennt þá frábæru alúö og grcind,

“ineö hvÖrri Herra Assessúriau hefir í þessu riti

^Tariö mcö þaö málefni, (viövikiandi peníngabrúkiin

“á Islandi m. íl.) sem allir veröa aö játa aÖ er

“eiukar áríöaiidi fyrir Islands búnaðarháttu, hvörs-

“vegna viÖ lika meinum, aö þess se aö úska, aÖ

*‘ritiö mætti koraa út á prent; er viö ci lieldiir

^^efum, aÖ þaö miiui gjnra sitt til aö útbreiöa



^MjÓRari þekkíngn á mörgu, samt serílagi stu&la til,

“uö þau málsatriM sem í ritíiiu fjri koiua, viövíkj-

laiulsiiis biiiiaÖur liáttum, verði tekiii til

“ýtarlegri yrirveguiiar ; auk þess, aÖ {)egar fram Jíöa

^Uimar, muii rit [)etta áii alis efa gefa mörgum

^^kærkomiia upplysíngii um ymsa hluti, vidvikjaiidi

‘‘laiidsiiis högum,”

“Eii {>egar viö hiiis vegar Jítum á fölagsins

‘^miverandi fjárhag, leiigd ritgjöröariunar, samt náii-

“asta augiiamiö biinaöarritsiiis, [)á getum viÖ — j>ví

“miöur — ekki hagiiýtt okkur yöar göða tilboö,

“aö niega taka [)að iniií áminnst limarit; en skyldu

“{)ör {)arfiiast eöur æskja styrks til aÖ koma {)essari

“yöar ritgjörö út á prent, {)á segjuin við okkur

“fitsa til, á iiæsta reglulegum fölagsfuiidi að mæla

“fram meÖ {)ví hiö bezta viö getum, aö yöurmætti

“hörtil veitastlán, eöureiUhvörtþaö liösíniii, sein fö-

“iagiö væri megnugt um, og yöur gæti komiö aö haldi,*’

FiiiníÖ {)ör aiinars, laiidar góölr! iiokkuö iiýti-

Jegt 1 ritlingi fiessuni, eigið {)cr iiier {>aö varla

heldur aÖ {)akka enn llerra Stiptamtinaiini v.

Bardenneth; {)ví hann hefir ekki einúiigis greidt

m^r vcg til {)eirra uppgölvana um koiuingsjarÖa

sÖliiiia, hvar á her aö iniklu ieíti er byggt, og

tiJ ávísuiiar {>eirrar, seiu her er gefia uin j)jóöstipt-

aua og ómyiidugra peníiiga, er nieiiii síöan 1823

hafa veriö aÖ selja komingiiium til ávöxtuiiar sör,

hcldur á allar liiiulir hvatt og styrkt míg tii {lessa

fyrirtækis. Eii heraöauki niá eg, og hvörr sá sem

Iiugvekjan gæti aö notum oröíö, þakka bæöi Íioniim,

llenu Lamlsyfinctlar Jusiitiario Th. Sveiiibjariiar-
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syni, Biskupinum Herra Steingrími Jónssyni, Dauii-

ebrogsridilara og Dannebrogsmaiiiii og AmtmÖiin-

uiuim, Ilerra B. Thorsteinson Dannebrogsridilara

og Ilerra B. Thorarenseii
,

einkaniega {)ó cnum

fyrrnefnda, marga upplýsandi og málstyrkjandi

Qthugasemd, sem til er orðin viö munnlegar eða

skriflegar bendíngar þeirra og ávisanir. Eina verÖ-

skuldar sífeld viðstöðulaus greiövikni Herra Land-

og Bæarfógeta St, Gunlögsens, lil þessa fyrirtækis

frama, mitt og {)eirra {lakklæti, sem {)að gætí að

iiöi komið.

þareð eg i fyrstu hvÖrki gat haft {)aö traust

á sjálfiim mðr, sem {)urfti til fullkominnar sann-

færíngar um yms atriðí, er koinu efninu við, nð

heldur vænt að landar rainir alltjend mundu láta

sannfærast af svo lítt reyndum og övönum rit-

höfundi sera eg er, sá eg iner ekki amiað fært,

jþegar eg var biiiun að taka samaii hugvekju {)essa,

enn að fara að kynna mer allt, hvað eg átti kost

d, og efninu eða einstÖkum greinum {)ess við kom,

og hefi eg með þessu inöti næsta styrkst i tniiiiii

uin hvað eina er eg áðiir ritað hafði, bætt nokkru

þar við, og löndum iníiium til fröðleiks og triíarstyrk-

íiigar livervetna bendt lil ritgjörða þeirra, sein

mig gjörðu trúarsterkari og fröðarí um margskouar

atriði.

það hefði vei mátt til hlýða, ennþá að aiika

við hugvekjii þessa ávisuii uni Láiis - sainlög

(Credit - Foreninger) , S p a r n a ð a r sj ö ð u (Spare-

kasser), j ö ð b án k a- og K o n ú n g s - s k u 1 d a b r b f,

scra annarstaðar tíökastf eii nauiuast eru kunuug
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her uð aafiiiiiu lil ,
hefÖi luiii þá ekki urðiö tólu-

veriU leiigri; eii eg slejipi [>ví at> {)essii siiiiii, (voii-

amli að [>ar til kaimskc seiiiiia bjóðist lækifæri),

bæði þessa vegna og líka af því, aÖ niíir nú seni

stciuliir þóLti mestii varða, að kúina löiuluiu iníiiiirn

á {>anii cinfuldasta, alfariiasta og greiðasta veg, til

að liafa efnaniia, ,og {>arfneð laiidsins, seiii rnest

og farsælust not.

Uin leið og eg bið landa míiia að virða á

Iiægra veg yfirsjónir {>ær, sem iner kynnu aÖ hafa

orðiö i oröfæri og reUrihm rilkorns þessa, iná eg

að endingii óska {>ess; að hvörr sá, sein fær saimaö

aö eg í einhvÖrju áríÖaiula atriöi ekki hafi á rbtlu

að stunda, ekki leyui inig eða aöra laiida siiia

ineiníngiiin síiuiin og áslæbiim; {>ví {>ar á ríöur, aö

V b r t i 1 f u 1 1 s k o m u m 8 1 n Í ö u r í {> v i s e ni satt

er og ritt i {>essu scm öönim áríöandi {íjóöar

inálefniim.

J. J.

\

ReyUjavik S, Hlurts Í840.



I. INNGÁNGURINN.

serh vÖrr )aii(]a miima, seiii er }iiigleiki5 iim

framfærslu húss síns, hjíu'græÖisveg siim, eiia yfir

liöfuö um stÖÖu síiia i mamilegu félagí, aOmgi

:

hvörnig haim bczt verji afgauglnum af lífslijörg

siimi, efta peníngum Jicím, er haim ekki {larf til

lífsius viburhalds, œlla eg óyggjaMdí. Aö víau {)ykj-

ast sumir hafa nóg afrekai^, þegar {)eir liafa seö

Bcr og sinum borgiö meÖ nægilegum fólum og

fæöi. "þiiUn kemur ekki lil hugar, aö á meiru sö

{)örf, aíla {)vi ekki nema aö skornum skamti, liiröa

ekki um almenniugs gagn eöa velgengiii, fööurlaiids-

ins framfarir, Iieillir eða heiöur, og gefa fram-

tiöiimi atiiigan gautn; en færstir eru {)ó {>eir, sem

vaiitar vilja (il aö vera almenníiigi, eöa {)ví felagí,

hvörs limir {>eir cni, aö notum, og er {>aö fremur,

aö Islendinga skortir yfirhöfiiö {)ekkíngu, éptir-

{)áiika og áræöi, en vilja lil aö gagua síimi

fósturjöröu. Ekki get eg efast imi, aö vorir fáu

bjargræöisvegir mimdu laka góöum og miklum fram-

förimi, ef \hr sæum og þekktum meööl {>au

sem elia framfarirnar, og vejkanir {)eirra, eöa bctur

og gjörr vissum, hvörnig {)eim yröi við hjálpaö;
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cg efasi lieldur ekki iim, að {)clm mætii fjölga, ef

vör tii lilýtar {)ckktiim og heföum vit á, a& hagnýla

oss allaii laiidsins grööa og laadsnyljar. LJm fieita

ber öllura saman: cnir hyggnn og skarpskygnii

laiidar vorir, PáÍI iögma^nr Vídalín og Konfer-

enzráö Jön Eiriksson telja van{)ckkingu um
vora eigin bjargrceðia- og atvinnu - vegu,

og einkum um aÖferð og áhöld við flest-

alit {)ar aö lútandi, fyrst meðal orsak-

auna til landsins íramfaraieyBÍs og liuiguuuar, já,

enda keima henni, og {)ar af fíjótandi áræðis- og

framtaksleysi voru, um hinar höfnðorsakirnar ({)ær

er vib verönr gjört) til aptnrfara landsins og

bjargræðisvegaima vansmíöis, iiefnilega, um fátækt

landsbúaima, fólksckluna, verzlunar ófrels-

ið (áður enn fríhöndlunin komst á), hirðiileysi

embæitisinaiinanna og h ús agal ey sið ^)* Ef-

*) Sjá ritið: Ðeo, Rcgi, Vatriæ (uin viðrcisii Islands)

bls. 33, 4fí, 53, Cl-70, 75, 02, 1G2, 281-82, 286-32«^

Kammcrsckretera Olaeii Ökonomiske Reise i Island

bls. CXXV., CXXXII., CLXXXVII., 660—GC4 skíríngar-

gr. og víÖar; ‘‘Æfisogu Konferenzráðs Jóns Eirikssonar,'^

bls. 45 nótu, 77, 130 (hréfíð til lliskups Dr. Haiincsar

fru 26. Jiilí 1779) og 149, hvar haft cr eptir J. EÍríks-

synl, að Jiann vildi láta höfuðtngáiig Lærdóms-lista-

félagsins vcra: ‘^að fræða landa vora i biisfjórnar efn-

um, cn aukatilgáng að cins, að kcnna þcim snjöll

Tisindi.^’ Saiua er að skilja af ölluni, eldri ognýari, iim-

lenduin scm útlendum rithöfunduin, cr iiiinnst hnfa á ófuli-

komlegleika vorra hjargrœðisvoga
;

sjá til að mynda:

Eggcrts Ólafssonar Reise ifpennem Island og |)á ný-

óminnstii Olavii He/sc, ^ar scm {)cir rita iiin jarðarrækt
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lanst mundii ileiri gir^a og sleíta íúii siii, of [leir

V 188 U gjörla, hve miklii melri tööu vel-

girdt, varinogslött tún gcfa af sér, enn hin

í)ýfóii og vangirdtii, og {lar aÖ auki: Iivörr verka-

þjúfur krappa{)ýfi5 er um hásiunarlíman
,

á

hvöra rettu brúkun líf manna ríður, og sem

j)ví er 8V0 mjög dýrmœtur Vissulega mundu

fleiri gjöra s^r far um, aö drýgja túna áburi^ og

nýta mó til eldiviöar i staL) 8auöatai!)s og kúamykju,

ef j)eim væri í augum uppi hve mikiö við j)aö

væri nnniö fyrir áburöarfrekt tún til ávaxtar og

féiiaÖar halds-) — fleiri stunda beiur kálgarÖa og

jarðepla rækt, ef menn kynnu betur J)ar að,

ihuguöu og kynntu sör, hvítikt búsílag kál og jarð-

og íiskiveiðar; Philosophische Schilderung von Island,

Altona 1786, bls. 27, SO, 100, 151 o.y. 3 ‘‘Lærdúmslinia-

felags ritin'* víða, og “Búnaðarrií Suðuraratðins Húss- og

Ðústjórnarfclags^ 1. B. 1. D. bls. 47 og 139.

') Sjú Olavii Rcise, bls. XXIIL—XXV., 158 og 473;

“Félagsritin” VI. bls. 53 o. v. o'g Fjulnis fimmta úr

í íslcnzka flokkinum bls. 30—41.

«) Sjú Fclagsritin I. bls. 162-200, VI. bls. 51-53 og

XII. bls.l—47; EiitirraœU 18du Aldar bls. 68-69;

Fjölnis 5ta Ar, ísl. 11. bls 41—48 og Búnaðarritiö I. B.

1, D. bls. 35—37 og 185—87. ^að var ekki út i loplið,

að enn byggni landi vorr, Amtmaður (nú Etazrúð, Bæar og

Héraðs - fógeti í Meöalför ú Fjóni) Grímur Johnsson, í

byggíngarbréfunum brýndi fyrir öUum koiiúngs landsct-

um norðanlands, racðal annars fleira, þœr úgælu og cpt-

irbrcytnieverða rcglur um túnatcðslu og teðslu-drýgindi,

bvörra scinna núkvœiuar ekal gctið.
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epH á marga TCgu geta verið^) — fleiri leggja erfiöi

og aliiö íí, aö veita vatni af m^rmn og votcngi,

þar sein {)aö er aÖ baga, eöa leiða [laö yfir Iiarö-

lendi, Iivar {>ess er kostur, ef menn til hlýtar

vissu aöferðína, og heföu lag ú {)ví, cn tækjii

jafnframt til yfirvegunar og eptirþúnka^ Iivílik auðs

vou {)aöan er, og af vaxandi heyafla yfirhöfuö^) —
cinstöku mcnn að minnsta kosti friöa skdgaleyfar

og gjöra tílraun til aö sá og planta trð, ef {)cir

Siú Olavii Ucisc bls. 475; Afla ú sumum stuðum;

Fólagsr. VI, Ms. 152 o. f. um Sf'iinjufnuð á fjalla-

grusuin og kiíli, með og niúti m j uH , t i l ú r ý g-

índa í Ijiínaði vurnm, og “'EiítiriuæU” öls. 58—05. I

saina góða tilgángi og sannfæringu uni jurtagarðanna

niikilvægu not, skoruðl Ftnzráð Jolinsson á í byggíngar-

brúfura, ^^að lamUcti skyldi rækta káigarðogbalda honum

við, samkvæmt luguni, og þar á mcðiil komings úvskurði

frá 26. FeLr. 1751.'’

®) Sjá Olavii Reise bls. 16. ; Konfcrenzráðs sál, St.

Tliorarcnscns nytsumu ‘^undirvísun uin Tatnsveitíngu af

inýriim og j^cirra meöferð, að {>ær beri gott gras” (Félagsr.

II. bls. 30—55), og lians íhugunarverðii “Tilraiin lil uð

ákvarða gagiismuni lieyskaparins í samlikíng víð korn-

nfla sem Iiér er niögulegiir’* (Félagsr. XII. bU-227—259).

llér iiiá og þess geta, nð Etnzráð Jolinsson cinnig sctti

leíguliðuin konúngs iiorðanlands hér að látandi sklliiiála,

á þessa leiðí “Af inýruin á liann (leiguUði) ei»tír inegni

uð kappkosta uð veita vatní incð djiípum og breiðum

skmöum, Iivar {iví veröur viðkoiiiið, og þaniiig gjöra

{lar af {lurlcndt cngi. ^aráino'tí ska! Iiaiin, {>ar serajjörf

krefur og landslag loyfir, kosígæfilcga veita vaíiii, bæÖi

á Uin og engi, og yfirliöfuð, cptir ýtrasta megni og á

ullan niögiilcgan Iiált, hctra þaii og áívíðka.”
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niyndu eptir, hvörsii iamlÍL) var skögi vaxið forð-

um, ihugiiöu orsakirnar lil eyöileggíiigar skóg-

anna og Jieirrn niikiu nytsemi fyrir jarÖarræktina,

vissu aö hér á 20 ára fresti eun{)á geta vaxiö 10

álna há tr^ af landsins eigin vi^ar aimguin, ein.s

og Factor Baagöe liefir sýnt á Ilúsavik, ogef Jieiin

væri trjá- piöntiin og’ -hirdtiii eins lagin og

J)GSSum nytsemdar maniii^); — margir leggja ka'pp

á, að byggja liagkvæmari, rýmri og varanlegrí hiís,

Sjá Eggerts Olíifssonar Iteise^ bls. 72, 232, 733—31,

660 og 1021—23. UÍt Skúla Lnndíúgetii Magnússoiiar

“um trjávöxt á Ifilnndi” í Fölagsr. VI. Iils. 07—116, og

enar nýu ágætu atliiigaseiudír Hamsings Frcfitfi, víðiikj-

andi “hvörnig íifsíýra niegi frjáskortí Vestiirjdtlaiids,

serílagi nieÖ liliösjóii til Uipa Aints,*’ í Dansk Folkchlad

öta árg. No. 28—29, sem, eins og niargt hvaö annað, cr

Prentfrelsis fcliigið gefur lít, veiöákiildar alla vora

athyglí; og er J>aö næstum míiikiin, aÖ ekkl Ueirl cru

her nicÖliinír fólags Jicssa, cnn cnnþá crn það, J)vi færstir

eru þelr incnn lier á landi, sem dönsku skilja, cr ekki

geti séö af 2 rhd. árlcga, ^cgar til svo inikiU frúöleiks

cr nÖ vinna, sem rlt felngsins ng ncfnl hlaö, fyrir svo

h'tiö árstillag, gcfa kosiá. Ekki gleytndi Iicldnr EtnzráÖ

Johnsson, aö selja lcigiiliöum konúngs
J)á

kosti: ‘^að Jieir

vnrúðarsanilega skyldu ineÖ fara J)ær á jöröiiiinm vcrandi

lcyfar af skógi, lirisi og lýngi, sanikvæmt Uenttikaniiii-

crsiiis unihuröarhrcn af 30ta Seplhr. 1825, saiiinnhortiu

við Jónsh. Lll), 7. Kap.; friða þær fyrir inanna og fikepna

ávcrkiim ogáíroÖningi, oglivörkí sjálfir iieitt af peiiu liöggva

eöa up|) rífa, ne lcyfa öörnin Jiaö, áii administralors úlþrykk-

ilegs leyfis og áM'suiiar, hvað og livar liöggva eða npp rífa

inegi; allt undir innlsdkn til strafls og hóia fyrír skóg-

arspcll, auk úthyggingar cf útaf hcr og diiióli er hreylt.’*

2
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cf nienii tcgt^u nit^ur allan kostriat!), verkalÖf og

annnn skaÖa, cr Iei5ir af liroöa liyggíngum og sagga-

koriim, fyrir heilsu manna og cigiir, kynnu aÖ

Iiagnýta ser fiau hontugustu verkefui, sem vör

eigum ráð á, og einkum vœru lægiiir á, aö kljúfa

og liöggva gijót^); — íleiri kosta kapps um
hetri sauöfjárrækt, ullar- verkuu og -vinnu , ef

menn vissu aöferöina, og |)aö meö, aö ís-

leuzka iillin f)vi að cins gæti liækkað iiin allan

helfiiig í verði; eöa ef vðr heföuin tök á, meö

minni fyrirhöfn að vinna lir henui eius fín ef ekki

fínni og skjölbetri klæöi chu {)au sem ver? að {>arf-

lausii, ermn aökaiipa ilýriirn (lórnurn i kaupstööiinnm,

cöa ef 08 s ylirhöfitö væri lagiö aÖ hagnýta ulliiia

sem bezt má, eins og t. a. in. Færeyíngar — hvörra

nll er eins gjörö og eu íslenzka — og sumir bæiul-

ur Vestiirjótlaiula
, hvar karlar sem koniir starfa

aö iillarvínnunni; cöa ef oss ekki skorti áhöld, sem

annarstaöar eru svo mjög til hægri verka og ílýta

fyrir ad tægja, spinna, prjóna, vefa, {)æfa

og lita, og sem ciiis gætu orðiö hðr aö mesta liðí,

ef elgi hamlaöi kunnáUuleysið aö íinna {)aii og

alla [leirra^).

’) Sjá Eggei’ts ÓÍafaíionnr Ilcise, bla. 141, 926—27

og 965; Olavii RcisCy bls, 218, 487—90 og 565; “uiu

Iiúáa-eÖiir bæa-bj’ggingíir á Islamli,*’ í Félagsr. XI. bls.
/

212—78; og ‘him bæabyggíngu af stclni á lalamll” i aömu

lilum, XV. bls. 215-28.

®) Sjá Deoy licgiy Patriœy bls. 65, 198—210; Eggerls

Ólafssonnr ReisCy bls. 149—50, 199— 200 o, v. ; Olavii

Rciscy bU. XC.-XCIL, CXXXIl; 633—73 o. v.; ritUng
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SaiTia cr til að geta um liagii^tni og verkim ú

öðriiiii vöruteguiiiluiii, svo sem íiski, smjÖri, tölg;

og liví seljuin vtr t. d. selaskiiui vor— seiu ööruin

]ijöðiim ekki fiykir fyrir að lírúka, jariivel lil fatu-

aðar (í óveöriini) frá livirfli til ilja, — iieina af |)ví,

að ver ekki, eius og Grænleii(liugar, höfuiii hiiga

eða vit á aÖ verka (lau, eða færa oss j>au svo vel í

iiyt sein aiiðið er? Og hvað liamlar nieir enn kimii-

átiuteysið, að ver ekki gefum oss við verkuu aiui'

arra skiaiia vorra og liúða, ú likaii háit og aðrar

|)jóöir, sjálfum oss til heiisu-, skjól- og hald-beiri

skóklæða og aiiiiars fatnnðar, er reynslaii ])ó lieíir

s;ýnt, að ])essa er hör auðið, og að skiiuiaverkunar

smiðjan sem hí.*r var stofiiuð 1753, eptir 0 ár liaföi329

dalaábatai)?— Mundumver áhvörjum bæ íleygja út

gripa beiiiuin ogónýtuin fatagörmum, ef oss kœnii

til hugar, að ver gætuin grædt á hvÖrutveggju, já,
s

máske sniámsainaii gjört oss beinia eins nytsöm lil

vallar áburðar og Euskir (og uú jafiivel Daiiír), er

cns saiim ^^uin lilunargjorð*’ Kh. 17SG; BiiUIÉrit Óliifs

S(i|)tamtinnn)is Stceheiisciis ^‘uia gagnsiiiuiu af suuðre'* i

Félugsr, V. bls. íiíi— 114; Islaiid i dct 18, Aarhundrcdc

bls. 432—33 og 439; “Sunuanpo'slin” 1. árgáiig bls.

110—12, 2, árg, bU. 71 og 85 og 3, árg. bls. 145— 46,

svo og nj'tt ritkorn um lóvörur Jótlamls, í Dansk Folkc-

blad 5. árg. No. 25 og 26.

*) Sjá Dcoy Rcgi, Pairiœ, bls. 65, 210—215; Eggerts

Ólafssoimr Jieisc, bU. 44 og 337; ritlíng Egils Pró-

fasts j^órliullasonar ^‘uin verkun Grænlcndínga á selusíkinii-

ura til báta og fatnaöar,*’ í Fclagsritunum VIII. bU.

172—78; Scliilderung von Island, bls. 158.
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til þess kniipa {>au dýnim dómum^), en útslitna

fata garina eins arðsama til pappirs afla og aðrar

J)jóÖir? — Mundu ekki fleiri viö sjáfarsi(!)una verÖa

til, bæÖí nö byggja þilskip og liafa þau við fiski-

veíðar og íliUnínga, ef fivílík byggíng, veiðar og

feröalög væru orðnar forniönnum vorum og sjáfar-

bóndanuin eins k un nar og tani nr, og bátasmíði

|)aÖ og útrööur, sem uú tíðkast^)? — Mundum ver

ckki vera ríkari nf tíina- og verkdrýgjandi áhöldum

eöa verkfærum yfirhöfuö, er eins gætu verÍÖ oss

og Öðruni {)jöÖum vinniifólks ígyldi, ef vér {lekkt-

um {)au, og oss væri lagiö aö leggja oss{)aii

til^)? Dæmin eru fleiri enn hör se frekar {)örf til

aö færa, sem reynslau sýnir uppá {>aö, aö {>ekk-

íng og hyggindi, sameiiiuÖ reglusemi, iiýtui

Sbr. Biínaönrrilíð, I. B. 1. D. Ms. 47—51, og bröf

111U litflutníng á beiniini, í 3 árgáiigl ‘^alþýðu blaöaina**

(Dansk Folkchlad) No. 11.

2
) Sjá Dco.Regi, Paír/a?, bla. 123, 264-70 og 322-24;

Olavii Reisc, bls. XIII. o. v.; Eggerts Ólafssonar Rcisc,

bls. 505—508; Jöns Eiríkasonnr Konrerenzráös rit “um
livnlaveiÖi’^ í Félagsr, I. bla 113—61 og ÓI. Óliifssonnr

“iini báíasiuíöi og sígíi/igu Mttrsíremlínga” ni. m. i Fé-

Ittgsrítunum, II. bls. 173—94.

3) Sjtt Ðco, Rcgi, Patriœ, bls. 64, 147—48, 288— 90,

hvar cnn tljiipsæri Konfcrcnzráö Jön Eiríksson tekiir {mim-

ig (il oröa; “Gætii einúngis áliöld og verkfæri, scm

(ttnnars(aöar)briikuö erii (il flestra hluta, tckíð nægri bót

og betriin,' værl strax fengínn fjuldi fdlks, hvurs kraptar

ini gánga í siigín mcð o'hngkvæmum verkrærum og að-

fcrö, en þá eflttust gætu nfrckað nokkuÖ aÖ ráöí
: já,

{>v)l{k cndurbdt gæti cnda aukiÖ fdlkstölunn sjálfa’’; smbr.

bls. 313 o. V.
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og iláörekki, eykur og margfaldar allau laiuls- og

sjáfarafla, cias og ])ekkíngar- iimliiigsunar- hirÖu-

og dáð-Ieysi r^rir og ónýtir hann.

Eins og {>að nú opt ber viö, að mcnu ekkí

vita, íhiiga, cða af eínhvörskoiiar otta og övana

ekki ráöast í, aö auöga sjálfa sig meö {)eim hætti,

sem náttúran og gjafariiin gefurkost á, svo veldur

vanþekkíng einnig tLðiim, að menn eigi heldur

hjálpa og gagna uáiinganum á {lá liind, er einka

helzt getiir orðið honum og almcnníngi til Iieilla.

5essi van{)ekkíng ætla eg nú og cigi mestan {>átt i,

að enir svokuiluðu ríkis- eða pcníiiga- menn meðal

vor, fremiir enn í öllum öörum löndum gengst viÖ,

sælast eptir fasteignum; að {)eir ekki verja peníng-

um sínum til að lána {)á öörum á nióli rentu og

veði / fasteígnnm eður öðriim mnmim, heJdurkanpa

jaröirnar sjálfir, jafnöðum og {leir afia peníiiganna,

já, geyma {)á arðlaiisa i Iiirzluin sínum árimuin

samai), {)áiigað til aniiaðhvört nög er komið til að

kaupa fyrir heila jörð og borga haiia aö fuliii, eða

{)eir deya sjállir fi’á {lessu dauða fe. Eg {>arf ekki

að færa löiidum míiium söuuur her á; aliir vita að

peniiigaverzluii vorri er {lannig varið.

Eingimi láir {leim er peuinga áttu um {)aÖ

bil seia Skaiholts stólsjarðir voni seldar, aÖ {leir

{)á vöröii {leim til jaröakaiipa
,

{>ví allir vita
,

Iive

góðii veröi fiær voru seldar eða rettar að segja — Jive

jarÖir eru stignar i verði síðaii; eii, {)aÖ cr hyggiiina

inanna að sjá liag simi
,

og {)á cr hagnaður eða

ávinníiigur aö jaröakaupunuiu (fyrir aðra eiin ábú-

andan) {legar jarðirnar gefa mcira cptir sig cnn

peningunum sjálfum, eða lagavöxtuin {leirra neinur.
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En nu cr öldiii ömnir, og sii tiöiii aP, að peninga-

nienii geli grædt n jnrðakaiipmmiii, þarec) eplírgjaldiÖ

í rncöal art ckki neninr mciru enn hálfri, eöa S

fjórörmgmn af lagarentn peningaiuia eöa jaröarverös-

ins '). ]^vi ncitar einginii, aö betra aö kaiipa

jaröir cnu eiga peníngana öldiingis arölausa, og

míi cnda yíirhöfuö álila j>að scrilagi nytsamlegt,

ekki eiiuiiigis í tilliti tii kanpanda, hcldiir og fyrir

seljanda og sjálft laiidiö, aö jaröir konúngs og

klaiistraiina aptiir veröi landsniaiiiia eigin eign; {)vi

j)aö gefnr hvÖrjmn að skilja, aö j)cim má vera

aiuiara mu og veita liægra aö hafa lunsjóii yfir og

irkja eigii sjálfra sín, enn umboös- eða umsjónar-

möiuuun veitir. En bæöí er j)aÖ, aö færstir sem

kaupa fleiri jarÖir enn ábýli sjálfra síii, hafa huga

á aö kosta nokkrii til, aö gjöra bóndamim J>ær arö-

samari, með betri rœkt og biuiaöarbáttum
,

j)ví

j)cim ermeira luigleikið um eigia hagsmnni, árlegt

eptirgjald og fesíii viö ábiieiida skipti; og líka er

jiaö alltídt, aö peningaincmi vorir, af j)ví j)eir hafa

allnn hngan á j)cssu, ekki eiiuingis synja sjálfiim

scr uiu eii bczlii iiot peníiiganna, lil belri og full-

komnari raíktar og ábúöar á býlum sjálfra sin, lield-

m* fara meÖ pem'nga j)á, sem ][)eir eru vel aö

komnir, eins og ófrjálst fc, svo eingiiui veit eöa

fær aÖ vila nÖ jieir eiga J)á,
fyrrenn einhvör jöröiii

verÖnr föl, scm j)eir geta borgaö út í hönd. jþeir

íhnga ekki, aö j)cir ineö hnikiinarleysi peningaiuia

árlega eyÖa 4 af hvörjii 100 til cínkis, er j)eir

safna jieim og geyma j)á til jiessara gagnlitln jaröa-

*) Smbr. niíiiaÖai'i'ítiÖ I. lí. 1. D. bls. Ifi2 o. v.
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kaupa
, auk úgóðans, sein rentnniar sjált'ar árlega

gætii ai' sfcr gefiö (rentn-rentii); og cr [lessi Jiugs-

unarlausa geymsla, c5a samansufii penínganna svo

almenn og rólgróin á laiuli voru, aö jiaö kvað vera

fyrir salt haft, aö jafnvel liyggnustu menn, og nyl-

semdamcnn að öðru leiti ekki ósjaldan skilja \id

helm [iciiiia og peninga sina svo snírtilega, uð

spesitir Kristjáns 7da fínnast raðaðar á ciiiuin staðu-

uin, og Frtðriks (ita á Öðruin o. s. frv.
,

stuudiim

fágaÖar og glóaiidi, stuudum blakkar og ryögaöar,

allt eptir [)ví hvörsu laiiiigu fyrir andlátiö eiguiulaiium

hefir uuönast aö liaiidícika og hírÖa tmi [>ctta

glingur siti og ómaga fe.

En [)ótt luer nú ekkí geti bclur skilisi, cnu

aö [)etta háttalag sumra miuaa heiöruöu laiula sö

fásiiina Iiin inesta, og aö [)aö sö í sjálfra [)eirra

valdi, eins og siöar skal gjöra skíl fyi’ír, aö gjöra

peníngu sína ser arÖmeirÍ og iiytsamari meb ööru

inóti enn mcö ój)örfum jarða kaupuui, má cg samt

hins vcgar játa, aö þeiin aö miklu leiti er vorkiin»

])ó [)eir cigi sjái hag sinn, eöa seu á rctluin vegi

i þessu cfiti, [ivi ekki vanta

II. ORSAKIR TIL VANI>EKKÍNGAR ÍS-

LENDÍNGA UM REGLULEGA PEN-

ÍNGAVERZLUN, OG UNDIR EÍNS

TIL ENNAR VENJULEGU PENÍNGA
BRÚKUNAR ]þEIRRA.

Vciiseliiíiigar og veðskulda bief liafa, alltjiiiiig-

að til (ilski[>aiiiii fiií 24. Ai>ril 1833 koiii ú(,
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veri() löguin laiulsiiis að kalla luá eiiis ökiimiug,

og[)iiueru sjálfu [)ví eða iniihúuin fiess. AÖ sönini

niiiiuast vor gömlu iaiidslög (Jöusbók) á ‘Seö’’ og

“veðfí:,’’ eii fieirra fáu ákvaröanir heriiin cru, sera

voii er, i lögum frá 1280, allar aÖrar, og öllu öfull-

koinnari, emi fiær sein nú alinennt gylda í þessu

efni; fiannig kallar Laiidabr. bálk. Odi og Kaupab.

21. Kap. f)aö eina “lögveö,” er sá , sem veÖ vill

laka, læturviröa sör afskynsÖmum inönnum (0, þegar

nm lönd var aö gjöra) í jörÖu eöur öörum aurum

skuldiiiiautar siiis, og átti þvílikt lögvcð í landi

aö liandsalast millum liliitaöeigenda. ^essi veÖ-

legging iná f)ví lieita einskoiiar kaupgjÖrníngur, ineÖ

veiijulegum vitundarvottum (smbr. Lbrb. Kap. G

og 11) tnilli veötakaiida og veösetjanda, iniöaiidi

til endurgjalds fjár þess, cr veÖsetjandi

liefir glataÖ og eydt fyrir liin iim, hvörsvegna

teÖir lagastaöir ákvarða, aÖ lúnardrottimi “eignist”

8Vo mikiö ftí í landi cöa öörum veölögöura grip,

sem voltarnir dæma og virÖa honum,
f)(> svo, að

veöseljaiuli í ákveöin ííma hafi lausnarrett til veö-

fjáriiis. Meö f)ví veötakandi þamiig fekk einskonar

eignarrett (uin líma) yíir veöfenu, er þaö og skilj-

anlegt, aö allir skuldnlieinitumenn í þá daga áttu

aö söinu kostuin aö gánga eptir dauÖa menii felitla

og í öreiga búum

,

aö hvÖrr maöur ul. fekk

skiild sína ef húiö vaniist til, en misti ella, eptír

sem tala rann til (Jb. Erföatökub. 18, Kap. og

Kaupab. 7. Kap.). veöleggíiig álti þaniiig

lítiö annað skyldt viÖ veÖsetníngar nú á tímum,

enn aö lánardrotlinn fekk skiild sina borgaöa, ^^en

hinn f)aÖ sein aÖ auk var.’* Veöleggíiigiu var ekki
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til aÖ afstýra koniaiida, Iicldtir til að bæta libin

skaða, sem lilutabeigeiidiir Bjálíir {)ví ekki máttu

ineta, heldiir aðrir skyiisamir nienn dærna iim og

virða — ekki á {)íiigi, ÖÖrum, er viö skuldunaiitiii

eptirá feugju samaii aÖ sæUla, til viövörunar —
heldur i votta viÖiirvist gj ö r u i ti gii u in tíl söiin-

unar, {)ö vitnisburðar {)eirra eigiyröi leitað lengur enii

{>eir tíl eiidtnst og til {)eirra varÖ náÖ. ^ar áttí eingíti

reiita viö, {)ví enti veölagöi hlutnr átti cinnngis aö

endurgjalda liÖin skaöa í {)ann svipin^), en ekki

vera til fiillvissu um aptiirgreiöslu lánsfjár, enii

síöur peníiigaláiis ^) ;
lika liaföi veötakandi öll iiot

veöfjárins, {lángaö lil {)aö annaÖhvÖrt varö hans

örjúfanleg eign, cÖa fyrri eígandi leysti {)að til siii,

og liklist {>aö aö svo tniklu leili cnn svo nefnda

briiknnarveÖi (b riik u n a rp a n ti
,
Pant tíl Brngelig-

hed) iniátiinum, eii aunganvegin sjáirtiatdsveöi [und-

í r p a 11 1 i, Underpnnty hgpothecay {). e. {)vi nú tiökanleg-

aslu og eins öliulta veöi í nnnarra fjánnunum, sem í

eigandans vörzlu fnllvissav lánavdroltin um skaÖ-

lansa aptnrgreiÖslu peujiiganna (ásamt áricgum laga

ávexti) {)egar aö skulda dögunnm kemur, uin leið

og skulduuauturimi nýtur alts árlegs ágóöa af sinní

veösettu eii (íafsöluöu eigii]. 5a**ám<>li er cii um-

getua veöleggíug mjög náskyld veösetuíngu {)eirvi,

sein viÖ gckkst nieö Ríiinverjum áÖur enn
{>eir fundu annaii liagkvæmari veÖsctning-

arniáta, uin {)aÖ leíti 10gb(»k vor varsam-

Poninga rtntnr \oru líliu í {)á dagii (í[>elvktar og

mútatriðamlí iiáraboðiininn.

Periíngiir vnru {laraðuuki injðg vjahlga.'íir, {>egar

Inglxik vor var skráð.
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i II. 'l^ar aflieiuUi líka lyrst iim sinu bkiilduiiaui-

urimi láiiarilroltni sínum eignnrrettiii a!*) {leiin lilut

er hann vei^setti
,

inei!) {leini skiiinála, a5 liami a5

bkiildiniu lokinni gadi lionuin [leniiun rctt aptur

ineö saina móti; og iná vera, aÖ lögbók vor í [lessu

efni eigi kyn sitt aÖ rekja iil enna eUlrilaga líóinverja,

yiölíkt og lleiri lög Noregs, hvaöan Jónsbók er

sproUín, iim þær niuiulir^). Á líkan hált tókii

Daiiír hahlsveÖ (brúkuuarveö) fyrir skuitluni og skaöa,

áöureiin JÖgbók vor varö lil, og {láíigaö til |)eir,

sköminu eptir aö hún var oss gefin, komusi upp á

aiinan uinstángsminni veösetningarmáta, Ilaíi.jivi

vcölegging sú, sem Jónsbúk til tekur, nokkurn tíma

verÍÖ tiökiiÖ í landi voni, heíir f)aö ba;í)i vcriö meö

öllu ööru inóti og öllti Öörii rettar gyldi, eiiii veö-

setniiig fusteignu eÖa annarra hluta, sein im tiök-

ast^),

Aö sömiu liitir svo út, sem einstöku Jagagreinir

á seiiini tímura hafi ^ört ráö fyrir, aö ver nytuin

ulinennra Jaga og ákvarÖaiia lun veösetningar
,

og

aö veöskiilda bröf ekki væru sjaldgæfari Iier á

íandi, eiiii í Noregi eöa Daiimörkii, hvar alfiýöa

siÖan á iniöri lOdu öid haföi aö notiö eins ens fiilh

koinnasta veölögmáis, til lettls og frömmiar viöskipt-

inn inamia, Iijargræöisvegimi og Iieillasömmn fyrir-

tækjum yíirhöfuö. leylir komiiigsbrcf frá 14.

April 1759 lögmöimuiunn aö taka háiran rikisdal

*) Siiilir. Kocfod Ankcrs Forialc iil *^Jrncscns islandske

Hcilcr^an^,** og líangs Homcrrcl 2. H. 1. II. lih. 228— SO.

2) Smbr. Arncscns islandskc Ucilcrf^unff bls. 112 — 15

og M. Stcphcnscns ^^Commcntaíio dc lcg’ibus qvœ jus Isl.

Jivdicrnum cfJiciuuV* p. 152—53 og 175. Koiiiingsbicíin frá
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fjrír f>Aiglýsíiigii sérhvöra kntipbrers , veösknlöa-

og gjafa-brefs, í iÖírfiíngisrcUiiuim i). SöimileiÖis

úrskurÖaöi Kaiiaellíiö Sja JN'ovbr. (13. Deebr.) 17(iö ^),

og 22. April 1790 — lUaf klöguii lög[)íngísskrífar-

ans og lögmannanna yfir, aÖ JanílsfóJkiö IiinUi eigi

aö Jííta tfeÖ bref birta í lögrettuniu — aÖ Stipl-

amtmaönr skyldi íímiiina fiað nm, at lata öll eign-

arsk jöl og veöbref Jesa, áskrifa og böka viö b I ii l-

aÖeiganda rett; tilskipnnin nm ena íslcuzkn

kaiipverzlnn
, frá 13da Jiiní 1787, gefnr í 2, kap.

§ 19. lil kynna, “aö kaiipmenii og aörír landsbiiar

geti variÖ peníngnm síinini eins og fieini bezt nin

seimir, og lánaö
f)á möt veöi, annaöhvört í hÖndl-

mi eöa öörum cignm, og mót venjnlegri (gcmg-

9 Mnji 1503 ng 27. MnjÍ líi38 (12ta grein), seiii stofii-

scttii Iög{)íngÍ8skrifara-cnibæUið
, cins ng f)aÖ síðan við

liblzt, og ákvörðuðu Inkmnrk peas ng sk^láur, fyrir-

leggja að cins lög[)íngisskrifaramim: ^‘að lialila rðtta

Ínnaiglaða al{)i'ngisbók , iimfæra í liaiia aíU livnð ú

aljn'ngl fcrr frani og í hana á að innfæra, og ckki annað

{>arí rlta, cnn brcf komíngsins og skipanir, svo og dóma

f>á, scni á alþingi dænulir crn, nnk scrlivörs annars
scm iiöf tiðsmaðiirinn koniingsins vcgna fyrir-

skipar”, og iná af ficssu ráða, hvörsti lítið einbætli {icssii

ujipliaflcga var ætlaÖ að lctta tiiulir pcninga vcrzliin cða

vcðsctningar licr á landi, og nð stjórninni {)á cnn Iiali

vcríð næstu lilt um pctta hugað^ smbr. Arncscna UlundsUc

Uclicrgang Ms. 517—519.

*) X. L. 1—23—12 ákvarðar þó

livörs [iviliks skjals víð lögf)n)gin

fyrir {)íiiglvsíngii scr-

i Xorcgi cliki inimia

cnn l Udl.

2) jþcssi lirskiirður, ásaml lögviln'ngsíns Slampcs j>ar

nð liitundí alkvœðí, cr í hans Erfilœrin^crf V. bls. 125.

%
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Itur) reiitii, sanikvæint nil gyldaiidí tilskip-

iiiiuin”, eiiim'g að á sama IwUt megi láiia peiiínga

dmyadiigra og {ijóí^stíptana landsins, sbr. Kanselir

Proineinoria til SliptHintinannsins frá 5ta Apríl 1788.

Tilskipiinin iim peníngabrcjtíngima á Islaiidi, frá

20. Marls 1815, inniheldur ákvaröanir iim rentu-

Iiæöina^), skiildabref, veö í fasteigiiura og veÖbrbf

(§§ ^ og 10—18), og sýnist sem {>ær allar

gjörí ráö fyrir eldri almcmnim landslÖgum og laga

venju iiin {lessi efiii; saraa er aö segja um auk-

atekju reglugjöröina frá 10. Septbr. 1830, sem i

3. kap. ekki einúngis ákvaröar tekjiir fyrir rettar-

atliafnir {)ær, er áhrxra veÖbókar stjóru og {liug-

lýsiugnr, heldur setur eiunig reglur erabættisraöiiii-

iJiii {)eini, er {)etta livÖrttveggja Hggur á heröiiin.

Eii, {legar nákvæmar er aö gætt veröur þó ekki

aniiaö ráðið af lagagreiaiim {lessum, eiiti aÖ jarö-

akaupa-, gjafa- og veö-bref aö sönnu haíi veriö til

I laiidi roru og þínglýsjng {)eirra aö borið, áii

{)es8 nokkur skýlaus regla fmnist gefin nm þau, eöa

{)íngiýsíngnna sjálfa; og er Jíklega {)ess vegna svo

aÖ oröi kveðiö í riti Konferenzráös sál. M. Stepheii-

sens, lisUmd i det 18de Aarhundrede (útkoninu 1808),

blá. 447—48: “aö peníngabirgðir {)ær, sem eru á

sírjálingi útum landið, {)ví miöiir ekki seii til neiiiiia

gagnsmiiiia, jþareÖ {)ær liljóti að liggja sem daudt og

ávaxtarlaust fe — af {)ví einginii vegiir se lil aö

koina eigendunuin á, aö gjöra ser {lær arösainar

á nokknrn anuan óhultau háU eun uu*Ö mögrnin

Sbr. opiö bref 22. Novhr. 1820 (löglehlt liér mcft

KansclUtirefi frá 16. Jáiii 1821) og 7. Muji 1822 (löglciilt

hcr iiieÖ Kanaellibrcfí frá í). Sf*|'t. 1823).
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jarðakaupnni'’ (sbr. bls. 427); enda sfcsí J)að cinni^^

eins og nýlega var ávikið/bæÖi af fyrr tfcðu koii-

úngsbrefi frá 1750, að {língl^síngarnar ekki vorii

borgaðar eptir N. lögiim, og af þeim áinijinslii

Kansellí úrskurðmn, að \vÁ var álitið efunar mál,

Iivört slík skjöl ætti fremur að lesa á manntals-

{)íngum enii fyrir ÍÖg{)íngÍ8ri;tti
,

jafiivcl
f)ó iiefnt

stjörnarráð
,

saiukvæmt Stampes atliugascmdum,

tjáðí {)essa {)iuglýsíngu — sem {)ö, eplír atbngasemd-

unuin að dæma, sýnist einúngis að bafa við gengist

fyrir lög{)íngisrettinum í 30 ár fyrir áriÖ 1765, eða

síöan 173.5

—

einkur vel íiifailna og nytsama,

‘‘þareö eigenduruir fá tilbærilega (eigiiar)

vissu, og aörir, scm vilja eignast eða (fyrir

O Af emuii prcntuðu alþíngisbökum má og rííða , að

{línglýsiiig eignar- og nmiarra príval-skjala uiii {lesaar

niundir (1735), naumast var orðin nlgcng í ldgrcttni)ni,

og dkiinnug að kalla um aldumölin 1700, cnda {)(» L.,

scin í 1—8— 4 Iiöfðu gefið nœsía go'öa ávisua uiu {)iiig-

lýaíngu og bókun veöskulda-, maknskipía- og kaiip-brcífa,

eina og um afsals- og veÖ-bdka not og meðfcrö yflrlidfiið,

saina árið og {lau birínst varii send Idginönminum til

yfirvegunar, Iivdrsu Vfcl Idgiið {lau Vícru fyrir Island

(koiiiíiigðbróf 14. A|;ril 1688). £n ckki er {>a5 ölikli-gt,

nð baði þessi hngvckja og sijiíliigi komingsbriif frá 2. ðlaji

1732, nifcÖ bvörju \. Ldg voru Idglcidd hér, að {>ví IcilÍ

foriu (Forinalitct) og r é 1 1 ar g á n g 9 m á t a snerli, hafí

stiiMað lil, að {línglýsíng prívat skjala Iivaö uf Iivdrjii fór

að kornast á optir aldainóliii ,
einkuui cptir að ba.‘ði

biö seinast ncfnda komingsbréf koin öt og lilskipim

frá 7. Febrdar 1738 enu fullkomiiar var biíin að ákvarða

skyldur réttarþjónanna viÖvíkjaiidi {línglýsíiigu á skjdliiiii

og gjörö vcðmálaböka.



peaíiigii síaa) vei^taka jarðir, hus og hygg-

i n g a r ,
a f a í’ s a I s - o g e t) m u 1 a - b ó k i a a i

ætíh geta rcagiö linœgjaalega ávisiia, þeg-

ar {)cir {)arfaast lieaaar,*’ og þareö for-

s o ai 11 a j) í II g I >' s 1 a g a r i a a a r “a u ö v c I d I e g a

gcliir komiö af staö mikillí órcglii og

órclti, og leidt af scr iciðialeg og kostn-

a b a r s ö m m á 1 a fc r 1 i , h 1 u t a ö e í g e a d ii m t i 1

tjöus og skaöa,” ea “aö [)cir mættii keiiaa sjálf-

iim scr {)aö tjoa, óvissa og naaua óskiiada, cr af

forsómua f)íaglýsíagariaaar leidt gæli fjrir sjálfa

{)á og aÖra.” Svofcld uðvöniii leiddi eiaúagis af

HÖiir tcöum klögiiaiim lögmaanaaaa, áa f)ess aö

ákvcöiö væri, hvört f)íaglýsíagia skyldl heldar fara

frnin viö lögfii'agisrcUia enn inaniitatsf)iagia
; álcit

Stainpe f)ví fremiir hið síöast talda svara tilgángin-

iiin, scm N. L. 5—3—3!) og 40 (hvörja lagastaöi

haiin aÖ öörti leiti játar ólögleidda hcr á landi)

öllii frcmar gáfu átyllu fyrir f)vi, can fyrir {)íag-

iýsiagiiaai viÖ caa fjærlæga lög{)íagisrclt *). Jaö

var f)ví heldar cTíki svo öldiíagís aö teöra úrskuröa

hoöum, aÖ lÖgincuii og lög{)ingisskrifari áriö 1703

á a){)ingi áminiiiu laudsfólkiö iiai, at láta jaröa-

kaupabrcf siii birta f)ar fremur cim á luaaiitals-

f)íagnm. áminniag cöa “auglýsíng” (preatuö

i Iögf)iíigisl)ókiain 1793 bls. 20—30) sýair aö ööru

Sjá úöurtcö rit hans, bla. 125—2(5 og 38. llvörnig

finÖ þnráinóti gat orÖið gjört aö skilimíluin viö SkállioUs

jnrÖn söluim, sjá söluskUiná!'iina frá 27. Apr. 1785, § 3

Nr, 11., aÖ kniipcmlnr skyldu Inta lesa kaupbréf sin á

n æ 8

1

u m

a

n n t a 1 s o g i ö g f>
í n g u ni, er mér öllu síÖur

i augiim uppi cnn nytsemi {lesBnrar reglu eöa rcglulegrar

f)inglýsingnr ylirliöfuö.
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leili, a5 lögmonnnmim ekki var svo annt um vcí-

skiilda- scm um jaröakanpa- og makaskípta-brcf,

(því hún úmMiinr einúngis um {línglýsíngu seinast

téöra bréfa); og virDÍst hún [lú ciula skrííi) i' {iciin

slíl, aé ráéa inegi, að {leir eigi liefriii fellt inidaii iinilir

eins a^ ámiinia um {línglýsiugu veðskuldabréfainia

laiidi, livar lil {leir lika liönSu sömu laga heimild

og I tilliti til jaröakaupabréfanna, og enii mcira til-

efni, aö {iví leiti sem {laö áriö vorn tii {línglýsíngar

í réttínum 44 jaröakaupabréf af saintals51 skjölinin

En eins og reynslan hcíir mátt kenna lögmönnun-

nm, að {leir áttu eiiikis ávinníiigs von af {n'nglýs-

íngu veéskuldabréfa
, svo var {less eigi lieldur að

vænta eptir laiidslöginuim; {iví {lött veÖskuldabréfa

{n'iiglýsíng að Danrnerknr og Noregs luguin og

löglær?n*a ineiningnin {>ar, væri jafn nauÖsynleg og

nytsöm og jarðakaupabréfanna, svo gat hún raiuiar,

cptir áöiir sögöu, ckki hér átt licima, ámeÖau [ands-

lögin ainiga ákvöröini gáfii iim veöseln/ngar, [>ví

siður inn {liiiglýsíngar veÖskuidabréfa. ^aráraóli

vautaöi hér ekki reglnr fyrir jaröakaupum (Lbrb.

Kap. <i og Kaiipab. Kap. 11) cöa um jarÖakaupabréf

og lögun {leirra (Kaiipab. Kap. 12), sein lÖgmemi-

iriiir liiasTegar, fyrst vaiii var koinian á, aÖ {ííiig-

iýsa bréfum [lessuin viö [leirra rétl, {iví freiuur

sýadust geta fært lil sius máls, [>ar Kaupab. Kap. 12

fyrst og freinst áskilur aö {leir séu viö kaiipin og

Ínnsigli kaupabréfm, eii ef ekki fieir, {lá sýslit-

maöur eöa nokkrir skiln'kir niemi, og jieir sáii, aö

laudsfúlkiö, í jaröakaupnbréfuiium ,
aö öllu ööni

leiti liafði vauist og bundiÖ sig viö laiidslögin,
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orö {ícirra og talshælti *). var cptir {icssiim

kríngmnstæðum ciiis iiátliirlegt, aö {inigl>síiig skjala

{)eirra, er j)inglýsa {)urfli, færi fram á al|)íiigi,

hvar ciuuig löginenuiruir og yfirvöld lamisius ur5u

aö iijöta álie^^riiar bæði hjá Hýslumömiumnn sjálfinn

og öönnn er {)nigið söktu, eiiis og að stjöriiaiTáöiii

og {)cir inemi, er niikið áttii midir upplýstra laiids-

biia sögusögu, af {>ví {>eir ekki sjálfir gjörla {lekkíii

iaiidsiiis lög, lagavenju eöa ástand^), eii [)ví hetur

*) liL’fir og allt til þcísíi dags verið lier vonja, að

skrási'ija kaupliréíiii (líkt og við gekkst ineðDönuiii fyrir

iniðja 10 öld, áðiir cnn regluleg Jiínglýsing var
|)ar íanfærð, Hoacnvitiffcs Hctshistoric 2. Udg, Mð.

lfit-05) eplir fyrimæliim cnna tilfærðii kapitula Jáns-

hökar. h>i‘j* venjulcgast á þessa leið: “1828 {)ann

“2. Octöiicr fraiiiíör svo fclldur kaupgjöniíngur í millum

“amllrskrifaðra N. N. og N. N. í viðurvist tveggja (cða

“fleiri) votta, bændanna N. N. og N. N.” o. s. frv. Svo

er og tilgreiiit uð keypt sé nieð “Imndsöluiu'* og stiinduiu

mcð “Iieiiiiildartökum”
j

{)vx næst eru gjörningsvottarnir,

ásainl kiinpanda og scljanda, vaiilr að utullrskrifa og inn-

sigla kaiipbréfið. Að sönnu er nií þesai lögiin kaiipbréf-

annaorðín ineircnnðOO ára gönnil, eða jafngömul lögbök

Islendíiiga, cn hiin cr cigl að síður skynsamlcg og niá

vcl vera, {)ví ekki ríður á miklii, hvört katipbréfið cr

skráðcins og nn var frá sagt, líkt ng {)ingsvitiii, eður að

Iiætti dönskii higa (bvartil tilskipim frá 24, Apríl 1833,

§ 4 nii liinuiir oss): “llériiicð gjöri eg undirskrifaður

hcyriim kunniigt, að eg selt hefi, eins og cg liérmcð sel

og afsala niér og miiuiiu crfingjuin'* o. s. frv., sbr.

tilskip. 17. Apríl 1833 § 3-5.

2) Ujipá {letta fan’ir Stampe á öðriini stað > áðurtéðu

riti, IV. bls. i2l—25 annað næsta fágætt og öilu vcrra

dæiui . cr Kansellíið, — ineð úiskurðí frá 0. Jálí 1753,

að ráði {lessa ens niikla lögvitrings, hygðii á nicðinæliiiii
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nytscrni J)íiigl;fsíngaima í Danmörku, gjöröu ráö

eins fyrir veíiskiildabrfefa sein kaupbrbfa |)íngiýs-

íngu i lögþíngisretliuum, hvar til Dönsku lög, ef

ekki fyrrteö koiningsbref frá 14. Apríl 1C88 og

2. Maji 1732, gáfu þeim fyllsta tilefni^), Jessi

hugmynd gefur nú og að skilja, livörnig áður teöar

tilskipanir frá 1787, 1815 og 1830 gátu gjört ráð

fyrir veösetiiíngum og peninga iáni möt rcntu hör

á landi, en {)átt oss {)aruin skorti lög, eiiinighvörs

vegna tilskipaiiin frá llta Júlí 1800 § 12 taldi

bæöi veöskuldabröfa og jaröakaupabröfa {línglýsíngar

meÖal embættisverka lögmaunanna, er iiú voru faliii

Landsyíirrettinnm á hendur [hvar frá aukatekju-

reghigjöröin 1830 (§ 29 og 30) {)ó aptur föU, er

hún gjöröi ráö fyrir, aö {línglýsíng slíkra skjala

faeri fram á inannlals{)íngum
, án {)es8 aö í {)essu

vcr/Junar ráðsíns (Commercc-Colleffii) og Stiptaiutnianns

lamls {)C8sa, Icyndurráðs og GrcÍfa Ranzaus — hvörjum

Stanipc gjurir ráð fyrir að landsins og vcrzlunarstaðuiina

ásigkoiuulag , og cigi síður alnuigans og verzlunar-

luanminna ki'ínguiiistæður, liljdti að vcra kunnur — gc^fur,

að dsk þnvcrandi vcrzluimr félags, lcj'fí tii, að laiidsinunti-

um, “^egar þræta Iicfst iiiilliim þcirra ogfclugsmanna/**

vcröi stcfiit til kaupsíaðanna, scm þcírra rélln varnar-

Þhigs, {)cgar svo ber uiidirj og niun {ivilik undantekníng

frá cimi fyrstu og slöðugu réttnrgáugs roglu (að aungan

megi sækjii nð lögiim utun á varnar{)íngi lians) fyrr og

síðar vera fádicnii,

*) Kigi að síðiir er nú í inngánginum til aukatckju-

i'cglugjörðarinnar frá 1830 (sjá Collegial - Tid, 1830,

bls, 7fí0 og 1833 bls. 329) látiÖ í Ijdsi, að aliucnn lucin-

ing se , að {líiiglýsíngar cigi að fura frnni viÖ Iicraös-

þingin, ^að litur yfírhöfuð svo lít, scm mciningar iiinnna

3
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tilliti yr^i iiokkur beiii lagabreytíng, fyrr eiin

epiir tilskipuii frá 24. Apríl 1833 § 1].

Að framvegis {lessar eiiistökii (eldri) lagagreiiiir,

er virbast aö gjöra ráö fyrir veftsetiiíiigum álslaiidi,

framar eru gefiiar til vonar og vara, enn í vissii

iim, aö fieirra hhr gjöröist f)örf, eptir fieirri reynd,

er menn fiarum böfóu, er og auösært af f)ví, aÖ eii

seinni lagaboö — seiu reynslan gjöröi nauösynleg

í Danmörku og Noregi, tiJ að koraa í veg fyrir

öforsjálni f)á, öreglu og öhöpp, sem fleiri og marg-

breyttari viÖskiptÍ láiiardrottins og skuldunaiitar

f>ar gátu af sör leidt — ennf)á ekki her Ilafa náö

fullkomnii lagagyldi. ^annig erii bör til miöandi

opin bröf frá 8. Júiii 1787, 18 Jan. 1788 og

23. Júlí 1819,
f)()

þeirra daglega gæti í Danniörkii,

ólögleidd bör á landi^), nema aö f)ví leiti gyldi

fieirra Iiör nú kynni aö mega sýnast sjálfsagt, nf

aiida og tilgángi tilskipuiiariiinar frá 24. Apr. 1833:

aö veita oss fastar og lilblýMIegar ákvaröanir viö-

vfkjandi afsals- og veðskulda-brefa meöferö. Kins

hclir KansellííÓ, scm studdi sig viö atbiigasemdir

enna islenzku einbættisinaiina, álitiö, aö eingin not

gætu hör oröiö aft löggyldi tilskipuuarinnar frá

7. Febr. 1823 um <5ný'tmgu glataöra skuldabröfa,

‘^fiareö slikra brefa sjaldan eöa aldrei veröur getiö

uni allt bér aö liitamli hail breyzt mcð t/niunuin og

kr/ngumstæðununi , luifi f>ær annars vcrið nokkrar, cða

nokkiirnt/ma Ijdsar ^cim munnum sjálfiim, sciii attu að

leiðbeína f)olm cr aiingar höfðu.

>) Smbr. Konfcrcnzráðs M. Steplicnacns Bættakvcr, 1819,

bls. 56*57; Klausturpdstiii 1820 bls. 52; Doctor-dispútatiu

cni eama bls. 152 — 53.
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hfer á landi" (Coll Tkl 182ÍI bls. 2öí>), jafnvel

{)á lÖggjÖf [)essi [)ykí í Daumörku næsta nytsÖm

og ömissandi. Loksius er i inngánginum til tiU

skipunarinnar frá 24. Apríl 1883 (ColL Tíd, bls, 329)

berlcga sagt: elngin föst regla sö á&ur gefin

uin eígnar- og vel^skuldabröfa eða annarra [)vi(ikra

skjala {)ínglýsíiigu á lslandi’\ f)ví síðtir ura veðsetn-

íngar yíirhöfuð; svo og i inngángi reglugjörð-

arinnar frá 10. Septbr, 1830 (Coll, Tíd, bls.

759—GO) : ^‘að afsals- og veöskuidabréfa niál-

efni á Islandi séu á svo ÖldúngÍs völtura fæti,

að f)að enda sé övist, hvört fiínglýsa skuli ein-

úngis í Landsyfirréttiniim; fiessvegna sést og tíöuni,

að skjöi {)ati, er birt Iiafa vcrið í Landsyfirréttín-

um, eru áður Jesin við maniitalsfiiiigin
, og er f)a5

von, f)ö fáfróðir alraúgameim, sein lifað hafa í villu

fiessari og óvissu, séu jafnvel enn í dag í efa um,

hvar f)eir eigi að láta t. a. m. jarðakaupabréfum

sínuin þinglýsa, eins og fiess lika eru dæmi, að

þeir hafa öskað gjafíi- og afsalsbréfum sinmu f)íng-

lýst i Landsyíirréttinum — eptir að tilskipun frá

24. April 1833 § I afíök þíiiglýsingar í þeiin rétti

— og f)aö f)ö
réttarskrifarinn, samkvæmt Kansellí-

bréfi frá 28. Octöbr. 1815, þegar slikt helir aÖ

borið, hafi gefiö þeiin til kynna, að þeir meö því

einúiigis olli sér öþarfa kostiiaðar.

5að vakti bæði furöii og eptirþánka Iijá mér,

sem áður hafði vanist i mögrustu heriiðum Jöllands

að sjá árlega þínglýst veðskiildabréfum svo hundruð-

iim skipti, þegar eg för að skygnast eptir í Lands-

yfirréttarins afsals- og veöbréfabókum
,

að finna

f)ar, um 33 ár, (frá 1801 til 1838, þá sú í Lands-

3*

I
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ynrr^ttar tiUkipuiiiiiiii frá 11. Jtili 1800 § 12 lög

heimila^a jiíngl^'suig ifcÖra skjala viö {leiinaröit var al‘-

tekiii iiieö tiUkipmi frá 24. Apríi 1833 § 1) eimingis

lOO skiildahröfum ]>íiiglýst, a^öllusaman töldu^);

{larámeöal voru 33 lUgefin (flcstöll af kaiipmönniim)

til eiinar íslenzku sÖlii nefndar við lok konúngs-

höndlunarinnar (den isíandske Tlandeh-IieaUsatÍons-

Commission)

;

83 íil kíinpmanna og annarra lUlendra

frá sknldniiautnm {leirra Íier á landij 17 (il koiiúngs

fjárhirzln; 2 til spítala, 800 Hdl. viröi; 1 li! prent-

víírks ens fyrrveranda landsnppfraíÖíngurfelags ‘^),

og eínúngis 24 til landsmnnna sjálfra; ölt

samtalin 8(582 Udl. 4 mörk ®). A simia timahili eru

1 LandsyíirreUiniiju bírt 4^4 afsats- og iiiakaskiptn-

bröf'^). Aö vísa er nií.*r öknniingt, livört nokknr

Nokkur nf ]>e9ðum likveða {>ó atingnn pnnt, cn erti

(dgi að stður {iiiiglýat, liklcgn i {leirrí (1*0, sciii á aiingii

er bygð, að lúnnrdroUinti {inmúg niiindí oðlast iiokkiirn

{>ann rétt , bciu linnn cigi cptir bvilíkii skiilda l>reíi

dþinglýstu liðiir hafði.

*) ^cssu skuldnbrcfi, til 2203 Ubdl. 28 Sk. er {>ing-

lýðt 1833.

°) !Þt:t(a cr að skllja að sniiildldii kúrnnli, nnfiiverði og

silfri, cins og Bknldabrcfiii koiiia fyrir, og cru {)ó faTst

{leirra útgefin á líð pcningabreytíngnrinnnr.

]Það er lángl frá nð incr iniklisl íala {lessi, ogcg geng

að {>vi visu, nð mörgiiin nfsals- og mnkaskiiitabrcfum

frá 1801 til 1833 ekki sé {línglýst í LandsyfirrcUiinim,

og að vísii erii allfá nf llólnjarða afsulsbrcfiiiuiiii birt

þnr ; cn cins og hér af má ráða, að niingri stdðngri

cða faslrí reglu hcfir verið fylgt um {^inglýsiiigii skjala

hessnra siðan Lnndsyfirréíliirinn vnr scítiir, svo sýnir

ciniiig saiiihiirðiir nitllí {)eirrn og vcðskuldabréfannn, scni
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eöa live inörg skuldabr^t' eru (útgefiii og) {>iiig'

lesín i lieruðiiin íaiulsfus íÍ t^mabili, áii

{)es8 ab vera {>a?) i Landsyfirrfcltinum; en bæÖÍ af

{)vi, aö {)ínglýsíiigu {)vílíkra skjala á mannÍHtsþiiig-

iiin', eöa fyrir undirrbHuni lier á landi ekki var

veitt neitt rettargyldi tyrr eiin uieð tilskipun frá

24, Aprít 1833, og {lareð hvÖrgi nærrí öll eii

áminnstu 24 veöskuldabref erii úr {)e!in heniðum

er næst liggja Landsyfirrettinuni, lietdur líka nokkur

lír Öönini Jandsfjóröúnguni
,

niá {less lil getn, aÖ

[»au veöbröf frá fyrrgreimlii tiinabilí, sein ekki

liefir veriÖ {)íiig!Ýst í Landsyfírröttinum, seii næsta

fá^). ^aö er og i jiessu efai iiæsta eptirtekta-

[liugíyst ht'íir vcrið á sanm (iinahilí, nð vcððctniiignr cðn

|)ciiii)gnlnii hingaðlíl hefir vcrið svo að scgjn fádæiiti í

Iniuli voni. jþcss tr ng til nð gcta, að færstir nf {)eim

fáii
,

sciii peninga Inniiðu mót vtði og reiitu, Imfi viljnð

ciga þnö n Iiætlu uð láta ekki skutdnliréfum sínuin {)íng-

lýsn i Ijnii(l9;^'firrctlitium, þnreð þnð inátti lieita víð ttkið,

að þíiiglýðingiii þar gæfi iiukkiið rcUargyldi cða vurn

iiiöt tjdni og skuðiu

') Að söniiii (rn frá 182‘i—1833, eiiiiug aÖ iiokkru leití

ii ófriðiir áriiDEiij), jnfjiaðnrh'ga birt færri jnrðasölubréf

fiiii áÖiir í Liiiuls;^ nrrcttinuin
;

eii bvört Iiéraf svo injög

lerði ráðið, uð þvilíkri þÍDgiysiiigu fyrir réttÍDUii) hnfi

iið knnn vtrið bætt áðiir ttiii (ilskiiuinin kom út 1833, og

{>arámóli almennnr tiðkast á inanntnigþinginn , má cg

láta ósagt; þó cr incr iiær nð haldn , uð orsökíii fniimir

(íggí i áraskíptiiin hiiöí að juiðasölii og foráóiiiiiii inaiiiia

iið Inin cigtinrskiölum siiimu þiiiglýsii nokk urstaðiir, er

aptur giU koinið af yinsu, hvnð og cr nð sjn nf lögþíiig-

isliókiinuni. llér uf vcrður ])\i ekkert licidur ráðið uni

veðactníiigainiir á tcðum limnhílum.
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venlt, aft eiiigiii skuldabréf íiiinast (niiglesia í

Landsyfirréttiiiuin frá kaiipendum llóiajaröaniia, þar

()ciin ()d, í söiuskilmáliiniim frii 13. Marts 1802,

4 greiii, var gefinn kostur á, aö lála tvo (iriðjúnga

audvirÖlsins stnnda ógoldna i jörönnum meÖ ()ví inóti,

aö ()cir gyldii 4 af 100 í árs rentu af eptirstö&v-

iinuin, auk aiinarra hlynninda er leigulíÖunuin var

heitib, ef ()eir keyplu.

Ekki býsnabist inér ()ó siÖiir veðsetniiiga ástand

vort fyrir 1801, ()cgar eg fór að iíta eptir í veÖ-

l^'síngabókum lög()íngis vors
:
()v/ l)ó ()aö vœri alinenn

laudsvenja, eins og vér áðiir sáiim, aÖ [iiiiglýsa skjÖlniii

()e!m, sem ()ingl^sa átli , i lÖgþingísréUinum, og ()ó

hægra væri aÖ ná til hans einusinni á ári frá ölliim

fjórðiingum landsins, enn seinna til Landsyfirréttarins

i lleykjavik, finnst ()ar ()ó ekki (liiiglýst iim heil 15 ár,

frá 1786 til IBOO, nema eíniim !) prívat sknlda- og

vcöbréfuin, a5 iipphæé alls 1359 IliÍI. 24 Sk.,. en-

()ótt ()ar á sama timabili væru 800 afsalsbréf tíl

birtiiigar og ()ó hallœris áriii 1779 — 1785 gengjii

*} Mc&iil [jcgsaru hafá 113 verið birt ári5 1701 og 230

nriö 1705, flcgtöM fyrir Skíílholts jorðuiii. Að öörix lciti cru

lögþíngig hæknniar iiógiir vottui' (>css, að sjálfuiii löginönn-

iiniim ckki hcfir vcrið iiieð öMu Ijtíst, hvörnig (ji'nglýs-

íngarimr tcttu friiin nð fnra, né hvörr tilgángiir

Jxeirra væri og rettar gylili. 5^1 ýiiiist hefir (>ar

viðgnngist,uð iiiinnagt ekki ciiim jjíiigiýstu skjala í þínghrík-

iiiní, helilur eimingis hítu lögþíngissJírÍfnraii riln (mii í

vcðselnfiiguhríkiiia, ng vitnar hanii [mr íiku sein oiitast iiiu

þingl^'síngii þeirra i réttinum, án þegs að hann Imfi til ()css

iiokkra ásfæðu í þeirri rétturbok sjálfri (:>: Lögþíngis-

hríkima cða JáslizprrítríKnlniini), hvur (línglýsingin áfti

að réttu lagi fraiii að fara. Víð unfÍíiTéttina hefir viðnst

I



á uiiilaii Skálhoits jari^a söliimii, livað aiinars ah

likÍiMliirn olli því, að rærri urÖu kaupendur yfir-

liöfuö og tiJiUfijábýla sörílagi, enn orlliiö inundu

hafa eptir hetri vegntin og árferíli; og aö niest-

part efna- og ríkismenn — sein penínga höföu

fyriliggjandl (cöa |)á nöga landaiira til aÖ selja

öörtiiii og láta i kaupstaÖi fjrír peníiiga) og gátu

horgaÖ allt iit i hönd að kalla — iiiitii kaupanna,

og lögöu j)aiuiig slofnin til Beinni fjár- eöa

faslcignar-afla. 5eUa sýnir sig á {)ví, að ekki svo

inikið serii eitt eiiiasta sknldabrbf er aö íinna í

lög()íiigisbókunurn fyrir {>eirn tveirn þriöjúngiitii

kaiipverðs, setn SkállioKs jarða kaiipcndiini i sölii-

skilniálunnm var leyft að táta staiida i jördum f)c2in

er [)eir keyptii, eiiis og Ilola jarða kaupeiidiun

seiiiua var boðíð.

hvnr hið gagnataðíi viðgcngiðl ; að gcla píiiglýstngnrinnnr

i Jástizprátákoliuini, cn báka livörgi cii pínglýstu skjol;

vnrð því alilrei gcfin afskrift, cða tilbærílcg ávíðun iim

bið þínglýsta skjnl, og glntaðUt því bæðl skjnlið sjálft og

réttar gybli þcss. Enda var og á alþíngi árlcga þíng-

lýst ymsiim skjöluin, livörra þínglýsíng ckkcrt réttur-

gyltli gat Iiaft, t. a. m. crl'ðabréfiini ( Tcstamentcr) og

gjafabréfiitii
, scm ekki áltu að ná fullnustu fyrri cnii oð

gjafaranum látiiiim; koniínglt>gum staðfcstingiim (Con-

Jinnationer) ; framsalsbrcfum ( Transportcr) ; ávísunarbi éf-

iim (/invitstunffcr) ; iippsagni'ilirériiin (Opsiffclser) ; kvill-

unarbréfiini ; kaupstaðarskiiMa rcikníng«ni ( fícstanccr)

;

skuldubrériim scui rkkcrt v<-ð sHMi. já ciida \ itinsliurðíU'-

scðliiiii vimiuróiltS og annarra (//rncscns ist. Itcitcrg.^ bls.

158) og öðrii þvilíkii, cr hvörgi gat náð til þrtðja iimntu,

né ruskað rétli lians.
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Eii [)egar eg var kominii þanii teril laganiia á

eiula, sem eg að framaii heíí rakið, viðvíkjaiuli þing-

l^síiigum og veðsetníuguin hér á laiuli, og eg var

búiiiii að sjci, hvöriiig jafiivel hiiiir vegvísustu gátu

villst á þessum villugjarna vcgi, {)á hvarf luer öll furða

á, að svo fáar veðsetuiiigar hafa við gengist á Islaiuli,

og [)á sá eg, hvöruig [>að gat orðið — á laudi,

sem cr nærhæfis 1500 míliir á stærö og hefir

yfir 50,000 iunbúa, 7000 heimili og GOOO bæi^) —
aö einúngis 33, segi þrjátígir og [)rjú, skuldabrfef

(til 10,041 Rdl. 88 Sk.) cru auglýst í viðskiptum

laiidsmanua um 48 ár, {>ar sem á sama bili er lýst

1221 fasteigna-, afsals- og makasklpta-bröfum ‘*^)

;

þaraf þóktist eg geta ráðið, hvÖrsvegna menn hcr

á landi ekki hafa verið vanir að taka peníngalán af

öðrum, ne láiia sjálfir peninga, iiema ef vera skyldi

til lífsbjargar, eða til að eta [)á npp, og [)vílíkra

smálána hvörgl sð getið nenia á milli lánardrotliiis

*) Sjá Anitnianna UuUlara Thoréteinsona rit ‘^om /s-

lands Folkcmœnffdc og* occonomiskc Tilstand sidcn Aarcne

1801 og 1821 iil Udgangen af Aaret 1833,” Kli. 1831.

Að rálkstalii Inmlðins 2. Fcbr. 1835 vnr 5.5,737 imi lcaa í

Siinnanpoatí 1830, liTs. 60, sbr. 1835, bls. 40—42.

£g tel cins innrgar fastcignir scldnr ng kniipbrcíin

eru; [)ví að snnnu cru nokkur af þeim fyrir jarða

purtum, cn aptur unnur fyrir svnkuUuðiim jarða torfum eða

flciri jurðiim líl sainans, svn að íala enna afsuluðu jarða

(laiinig varla mun ofbátt sett. Að óðrii lciti cr [)cssi

jíirðn tnla eingín Oskóp á svo laungti tímabiH, jafnvel {„í

liiín nð visu vcrði inikil i snnianburðí við veðbieíin, scin

þinglýst cr á sama tinia, og vcrður samjófnun [)cs$i oróskuð,

þó nokkiir nf kaiipbrcfminm scii í raiin og vcrii lítgcílu

laiingu nður cnn {)ciiii cr þínglýst.
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og sktildtiiiíuitar ; var5 þu peníiigaiia f^rir

og safiiH þeini, þáiigaö til Jaröarverftiö var fcngi&,

ef iiokkiiÖ átti úr pcniiigabrukiininni eöa jarÖa-

kanpunuin aö veröa *), og er |)aÖ sem nú var sagt

um stólsjaröa sÖiiina (írækastur votturþess, aöráölagiö

hafi veriö þannig. j&.araf sá eg orsukina til, að

ckki íleiri enn sjöttúngnr ábýlisjaröa sýnist hafa

sklpt hör eigendum um 50 ár‘-^), jafnvel {)ó at(Us-

jarÖa salan m. il. se iátin fyila töluna á {)essari

hálfu ölct; j)ai'af varö mör og auöskiiiö, aÖ stjúrniu,

forstööiimeiin þiúöstiptananna ^) ,
kaupmcnn og út-

lendir menn, sem voru öllu Öðru vanir og ekki

höföii vaxiÖ upp meÖ laiidsiiis lögum, en færstir

aörir, settu peniiiga sma hör á renlu, mót veÖi i

fasleignnm skuldunnutanna , og iindírcins, aö eiii-

úngíð jppiirstu og hyggnustu menn af landslns soii-

uin uröu til aÖ feta í sijóriiarinnar fótspor, og

láta ser {)aö skiljast, aö veðsetniiigar (eins og livörr

aunavr ólöghannaöur saraníngur, og cigi síður enn

kaiip og sölur) mættii vera eins lejíilegar og rett-

g}’ldar ])ó aÖ lög vor |)egöu mn J)ær, án J)ess aÖ

lála gamla laiidsvcnju eöa lileypidóina aptra sör,

*) I Daumórku viÖgcngst {)aÖ gagnsííröa, og {)ur <*ru

skuUIabréíin óliu flciri ciin fasteígna- cÖa jar5akan{>abréí!n.

Eg gjórl hér 1000 úr 1221 fastcígniim, og 50 ár úp
•18, lcseníliinuiu til Iiægri verka og nákvæniari jbiignnnr.

3) 50 finn cg cinúngis aö J)cir feögnr, liiskuparnir Dr.

Finnnr Jónðson og llaniics Fimisson, hafi variö pcníngniu

Skálholís stóls, skóla og (lónikirkjii, spitala og kírkmi,

* vcÖdkulílubréf, áincÖan alþíng var uppi.
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|)egar jieir sáu liins vegiir sitt og uuiiarra gagu *).

— ;Þessa var aptiir iiaiiinast að væiila at’ emiin

iiiciri og ráfróöari liluta lamlsfólksiiis, sein ekki

vissi af öórum lÖguin eiiii lögbiSk Islemlíiiga, og

|»ar hjá ekki er gefimi fj/rir aó brjáia gamalli laiids-

veiijii; eiiikum Jiar ciiigiii vissa var um [lau laga

boðorö, sem önnur aöferð yröi bygö á til aö gjöra

') áinínnstu 33 skiildabref crii nefnilega lUgefín

til 0 eÖa 10 lánardrottna, mcÖal bvdrra eg serilagi

nafngrcini: Konrcrcnzráöiii Stcphán Tliorarenscn og Magn-

Ú9 Stcphenscn, Biskii|i Ur. llannes Finnsson, Etazráð

Islcif Ftnarsðoii, Egií Sveinbjarnarson { Innri-Njarðvík,

Snorra Sigiirðsson áEingey og Gnnnar ^orkclsson á Korp-

álfsstoðuiii. Kins voru [)að liyggniistti mcrkisiiienn , scin

reðiist i uð tuka til láiis iimgctna ^jdðstiptana pcninga,

seiii tiýiiefndir Bisku|mr kmiiu á laga-vöxtu nidt jurða

veði
;

[>að voru: Skiíli lundfdgetL Magnússon, Mag. Bjariii

|)rcstur Jóiisson , Kansclliráð og sýslumaður Steinddr

Finnsson, Blskiip. (|)á vcrandi Frcstiir) Gclrr Vidalin, og

|>rdfastnrnir Mnrkiís Mngmísson á Gdrðfini og Giiðlaiigur

Svcinsson i Vatnsfírðí. Svo er ng af Idgþingiðkdkumiiu

að ráða, sem paii drfáu privat-veðskiildabrcf, cr þinglýst

crti á alþingi fyrir 1780, á fraiukvænidaráriiiu Skála

hindfdgeta, scii dll að kalla frá honum; og þd J)ctta nieð

dðrti getl vcrtð til sannindamorkis um J>að scm scgir i

æfísugu Jdns Eirikssonar (bls. 57), ‘^tð Skúli hafi ckki

vcrið lugaðiir til aö farn Inglega iiicð lítið,’* cr J»að cígi

siður iiieðal annars drækiir vottur bíns, að enir vUrnslii

og fraiiikvœmdarsdmiistii menn vorii dvcílir á, bæði uð

taka lán J>ogar J)drf krufði, og uð sclja |)oiiínga á rciilii,

J)egar J>cim ekki dðriivisi varð betiir varið; eiiuúg sýna

lög|)itigísl)ækurnnr, nð cnn ráðsvinni .og duglegi sýsiii-

maður i Arncss sýslu Brynjdifur Sígurðsson tiðkaði bið

saiiia á stnni (ið.
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pcnin^ana arösaiiiari
,
og lamlsrólkiiiu |)annig yfir-

höfur) vorii ökuiuuig öll lög og áreil^anlegar reglur

um veöselMÍngar, ve&brí;fa lueöferi!) og ()íuglýsíugar.

Aö |)eir meim, sem uú var getið, áttu ciniiig

hvörr iim sig miklar fasteigiiir, er öllum kumiiigt,

eiiis og líka má fullj'rða, að [)að sein [lannig iinnst

láuað af pcniiigum [)eirra mót veði og reiitii, varla

nemi meirii eiiii [)ví, sem [>eir i þanii svipiii ekki

gátii varið til jarðakaiipa, og því hefði orðið að

liggja ávaxtarlaust þángaö til cinlivör jöröiii varð

fÖI, lieföii [)eir ekki tekiö til bragðs að koma því

{ skuldabröf; og [)vi liyggnari menu sem [lessir

fáii lánardrottnar vorii,[)ess óluillar má af jarðaeign

þeirra ráöa, aÖ [>eir jfirhöfuö ekki hafi álitiö [laö

eins nrösnmt, aÖ selja penínga sina á rentii, eins

og aö kaupa fyri [)á jarÖir um þær miindir. Mhr

getuin [)ví ekki eiugniingii kennt ófullkomlcgleika

ennar cldri löggjafar vorrar og þaraf risimú van-

þekkíiigu og óvana landsfólksins yfirhÖfnÖ á veö-

setníngiim, um peningabnikun vora, heldtir er húii

8Ö nokkrii og miklti leiti eimúg sprottiii af rettii

áliti þeírra seni peiúngana áltu, iim eigiii hngsinuiú,

áönr cmi jaröirnar IiækkuÖii í vcröi, og ámeöan
færri vorii peningar í laiidinii. JarÖir hafa

nefiúl. áöur fyrri, og allt þángaötil ver fórum aö

njóta emia góöu ára þessarar aldar, veriö hcr í

næsta lágu verÖi, í samaiiburöi viö landskuldir þær

og leigur sem af [leim skyldi gjalda. 5^0 helzt

lengi við, að eptirgjaldiö haföi töluverdt yíir vaiia-

lega lagarentn jarðarverösiiis, og [)ó aÖ taiidskiildin

ein ekki væri allstaÖur eða alltaf mjög há, [)á iianu

aptiir ieigiiriiar það upp; [>aÖ þókti og má þykja
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góÖur aröur Íjár, aö taka 20 áliiir (2 fjórÖiíiiga

sinjors) i árslcigu eptir 120 álnir* Leigmi ineir

ena fjórborgaöi innslæöuna á saina tíma (25 áruin)

sein ársrenlur af peiiinguin (4 aí 100) unnu upp

liöfuöstóiin ciiiiingis ejnusiiini. ^ar af er [>aö skilj-

aniegt: aö jarÖeigeiulur ætíö kappkosta aÖ fá leiguiiða

seai flest kiigyldi á leigu, svo aÖ þau eiula víöa

eru fleiri enii lög og laiids venja ákveÖa, eins og

t* a. in. í 5yítkvabænum í llángárvul I a sýslu;

aö svo margir verÖa biiendur scm aiinga skepnu eiga;

aÖaltirvilja loöa á jöröiim sinuni i lengstu lög, og

jafiivel enii eru aö hniga [)eim saman aö óþörfu,

sumpart t [leirri voii, aö vinna iipp á leiguiiuin og

HukakvöÖunum — [)ó hvörttveggja þeUa se [)eim íjrir-

inunaö 1 sölii skilmáiuin koiuingsjarÖaniia — [möseiii ú

lagarentii jaröarverösins vantar i landskuldargjaldinu;

aö koiuingur cinii, sem cins varöar uin almennings

gagii og sjálfs sin, gefur leiguliöunum kost á, aö

kaupa ábýli [)eírra; aö eingínn fylgir [>ví dæini

sem gefiö er meö stóla- og kouiingsjaröa sölunni

til aö fjölga sjálfseignar bænduni, og af [)vi, jú

aÖ mestu leiti af |)vi, fæegráöiö, aö aungum Islend-

íngi, svo eg til vili, enii [uí hefir oröiö aö vegi, að

uppörfa til ábýla kaupa ú landi lier, eöa aö visa ú

veösetningar, sem hentugast og heillavæiilegast nieöal

[)eim til litbreiöslii. Landaurar forngyidir reöu verö-

Iiæöiniií, og peniiigaverzluniii fór ekki eptir peninga

cigniiini [)ar scin liiin var fyrir. 5eir vorii tíöast jarÖ-

eigeudiir sjálfir, sem bezt böföu sk^n ú [)örfum lands-

iiis, eöa lögöii fyrir sig uö rita um [lesskonar efni.
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og {)cim er máske ckld svo mjög láandi, [)cii'

J)ögí»u í |)ú daga').

AÖ Jdii Konfercnzráð Eiriksson hvÖrki í cnu

annálaöa riti l)eo, Jlegi, Patriœy scin leggur ráÖ

til vidreisnar landinu, nö í seinni rituni siiuim

bendir til aö fjölgaö sö sjálfseignum meö slyrk

veösetninganna ,
fnröar mig hcldur ekki, ])areö

mcstur hluíi laiidsins i [)aö muiid, áöur enii stöla

gözin voru seld, var eign konúngsins, stölaiina og

annarra stipiana, og f)aö mátti heita eins aÖ ])örfuin

{lessara og annarra eigenda aö halda jörÖunum öseld-

iiin, ánicÖan {)ær gáfu {)cim meiri eÖa eins mikin

ávÖxt og lagarenla jarÖaveröanna, eptir {)eirra daga

gángvcröi á jÖrÖum og landaurum; eu {)egar svo á

slöÖ, var |)aö hvörki samkvæmt cmbætlís stööu

Jöns Eirikssonar, ne óhlutdrægni og röttsýni lians,

aÖ eggja á annaö til viöreisnar fösturjörðii sinni, enn

{)að sem hami áleit vera koniingi eöa sliptununi

{>eim í hag, hvörra gagn hann álti aÖ stunda; má

og vera, aö ])cir sem litu öörnm augiim eiiu Jön

Eiríksson á Skálliolts jai'öa söluna, (sjá æíisögu

hans bls. 53, 75, 77, 185—30, 141 o. v.) ckki hafi

veriö landsins og stölsius liögum cins gagnkunn-

iigir ogjiann, en haft hngan á aÖ koma landiuu

upp lueö {)es8u möti, {)ví fremur sem áþekkt ineÖal

haföi veynst vel í Danmörkn — og var bcggja til-

gángtir göÖur, {)ölt sÍU vildi hvörr; sbr Eplirinæliii

bls. 030. En sá var mnnurinn, aö í DanmÖrkn var

konúngnr elvki einn uiii, aö styrkja hændiir lil aö

*) Sbr. Schilderitnf^ von hland, bls. 81, 111— 118,

235 o. V.
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kaupa ábýli {)cirra, j)vi ()ar vildi hvÖrr eá, scm

peiiíiiga liaföl, koma j)eim ú reiitu, en li&r eingiiin,

eii af j)ví leiddi aptur, aö ávimiingur laiidsins varÖ

miniii enii ætlað var, j)ar jarÖirnar roru seldar í

bendu eöa allar í einu ab heita máUi, og færslir

leiguliðar, scm von var, gátu keypt og borgað j)að

scm borga átti, af eigin stofni. Mœlir j)etta —
ásamt jaröaveröinu (í samanburöi viö eplirgjaldiö eöa

ávöxt jarÖeignaiina) ura j)ær mundir — ekki lítiÖ

fram meÖ tregöu Jóiis Eirikssonar á sölu Skálliolts

jaröanna; enn varla muu nokkurr sá, sem j>ekkir

j)j()Ömæríng jienrian af æfísögu haiis, geta til, aö

liaiin mundi nú lengur hika, ef haiin væri uppi, og

sæi í hvilikt verö jarÖiniar nu eru komiiar,

eöa viö Iníliku veröi nú niá selja j)ær, eiiis og

hitt, hvilíkan órs ávöxt og andviröis aiika j)ær

óviiina eöa gela áunniÖ eigendnnura.

^annig læt eg fullrædt um orsakirnar til ennar

úhaganlegu peningabrúkunar Islendúiga, er enn

j)á viöhelzt, og leiöir meö ser, aö ábúenduriiir

sjálfir veröa sjaldnast eigciidur býla siniia
,

en

landiö ferr aÖ niestii á mis við aöalgagn pen-

ínga jieirra scra liör ilendast; vík eg nu tU aöal

tilgáiigs hugleiÖinga þessara: að vekja mdls á þvi,

hvaö oss hefir áskotnast meö tilskipiininni frá

24, Apríl 1833, eÖa á lögmáls j)essa eigiulegu þýö-

ingu og tilælluii uin þinglýsúigar og veösetníngar

yfírhöfiiö, sem hún hefir lögleidt her; og því næst,

hvört iiú sö ráölegra fyrir þá, sera ekki eru ábýla

þiirfaiidi, aö verja peiúnguin lil jarÖakanpa, eÖa til

aö lána þá búendum og öörimi, gegu lagareiilu og

veöi
í jöröuiiura.
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Til nti geta geíið [>eiin löndiim mfiium, acra

{>qr um eru ötVóöir, uíegilega ávísuii um

III. J>ÝÐÍNGU I>Í\GLÝSÍNGARINNAR

eptir tfeöri tilskipun yfirhöfuð
,

og sferílagi um
not lieiinar i tiliiti til afsals- og veðskuldabrefa,

/

verð eg um stund að yfirgefa Islands lög, hvörra

örbirgð í þessum efnum vör þegar sáiim
,

en |)ar-

ámóti leitast vi5, stuttlega aÖ gjöra grein fyrir

efni þessu meÖ aðstoö eidri og nýari laga Dana;

og efast eg ekki um, — eptir því sem ráða virðist

inega af tilgángi og innihaldi tilskipunariiuiar —
að {)au bæði inegi vcra vor leiðarvísir til þekkíngar

á greindu efui, og í viðlÖgum boðorð til eptir-

brcytui, að {)ví leiti þau geía átt hðr við,

Hjá ölliim siöiiðum {>jdðum, sem g.jÖrt liafa

ser nokkurl far um aö efla velgengni sína og heið-

iir, eða síua bjargrœöis- og atvinnuvegu, eru veð-

setníngar jafntíðkaöar og kaup og sölur, og jafn-

aldra {lessum víðburðum {){óÖanna tíl heilla eflíngar

sðr, Um {)etta ber hvervetna raun vitni. Ilitt cr

aptur bæði náttúrlegt og reynslunni samkvæmt, að

|)jóöirnar hljdla aÖ hafa tekið töluverðum framför-

um, áður enn {)ær komust uppá {)ann veösetii-

íngarmáta, sem miöar til að gefa lánardrottni rðtt

yfír {>eim nitinum skuldiiiiautarins, sein honum eru

ekki afhendtir, cn eru framvegis i vörzlum skuldu-

nautar; eöa með öðrum orðum: aöur enn þær fóru

aö geta haft not af sj á 1 f h a I d s veði (iiinstæöuvcði?

Underpant), MÖnnum er aö söiinii fljótt umhugaö,

að fullvissa sig lun greiðslu skuldarinnar af fjár-

i
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inunum skulduiiautarins, eii f)cirn er óljóst hvörnig

])aö geli orðiÖ sem hagkvæmast og fyrirhafuar

miiiiist. Ámeöaii meiin voru ófróðir um þetta, f)ókti

J)íiö eiiíasti og einfaldasti vegurlnn, aö taka f)aö

ciiia veöfe fjrír skuldiimí, sem iánardrottíiiii gat

sjálfur tekiÖ viÖ og haft til umráÖa eöa varöveizlu

(li a n d 8 ö I u V e ö , haandfaaet Pant

;

h a I d s -

veö, brúkunarveö, Brugspanf). $etta viögekkst

og mest hjá Dömun, allt frara á miöja 16du öld,

f)á þtiin voru geíin f)au lög, sera koimi á sjálf-

haldsveöi, og helir f)aö síöan almennt og næstuin

eingaungu veriö tíökaö í Danmörku og Noregi. Áöur

framfór veösetninglii líkt og veöleggíng eptir Jóus-

bÓk, sem aniiarr samningur: f)url‘ti ])ur samþykki

h V ö r 11

1

V e g gj u , h a ii d a b a n d (Haandslag), v o 1 1 a

V i Ö 11 r V i s t t i I V i t n i s b II r Ö a r u m s a m n í ii g i ii

,

og i'andsölu veÖljárins; en ef fasteignir voru

veösettur, varö aö gjöra {)aö meö Jieini hætti

sein fasteigiiir voru ufsalaöar aö fornu,

{iHiinig: aö veÖsetjandi (seljandi) lagöi jaröarhnaus

eöa haiidfylli af inoldu úr eiini veöscttu jöröii, eöa

og lyklana aö húsunum, í heiidur veötakanda

(kaupanda), til merkis um afsölit veöreítarins (eign-

arrettariiis) frá eluuin til annars (Vethshj'ódning

;

Scotatio)

;

síÖar var venja: að veÖsetníngin (salan)

færi fram á fiingtiin, til enn betri staöfestu og

söiinunar gj örnínginum. En cptir aö fólkið

fór aö athuga, hvaö til })ess eigiii framfara lieyröi

— og sá aÖ ])essi veösetníngannáli var næsla um-

stángssamur, daglegum verzlunum og viöskiptum

nianna til hindrunar og óhenlugur til aÖ veita veö-

i'öttinuin, eöa veösetniiigiiiuun ])á f^^Öingii og útrými,
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sem nauösynjar lanilains og {)arílr manna kröfíiu;

{»arcö eiunig færstum aí {)cira sera peníngaráö

hörðu gat veriö liægt aö taka veöfö, allrasizt í

fasteigtuiin, til cigiu brukunar — fór {)ví og að

skiljast — fyrst í kaupstöðunum, hvar peníngabrúk-

iiuia var margbrcyttari og tíöari, og síðau á laiuls-

bygöinui, eöa til sveita, {)egar menu J)ar föru að

stiiiula af alvöru jaröarrækliua, og verja til hcnuar

erfiöi og peníngum, sera hvörr niátti — hve um-

svifaniiniia og heiitiigra {)aö væri í viöskiptum raauna,

aÖ taka peiiiugaláu áraúli veöfe, sein eias eptir sem

áöurgæti veriÖ í vörzlu eigauilaus, Eptir siöaskíptin

í Daiiinörku og Noregi 1530 var eigi heltlur lengur

bauiiaö aÖ (aka reiitur af pcuíiigura, og urÖu pen-

ingaraennirnir viÖ {>aÖ {)ví fúsari á, aö taka sjálf-

halds veö í staÖ brúkuuarveös, sein {)eir optastnær

sáii ser meiri hag búia af lagavexti pcninganna,

enu af brúkuii og afrakstri veðfjánns, (sciu eiuiiig

var i ábyrgð þeirra, sem höfðu {)aö til vörzlu eöa

brúkunar), eiiikum eptir og á ineöan rentan var

ákvöröuð lil 5 af hvörju Iiuiulraöi. Af {lessum nýrri

veösetníiigarmála hliitust saiiit smámsarnaii óhöpp,

prcllir og svik óráövandra skulduuauta, sem siund-

um aö lánardrottni siiuim óvÖruiu veÖsettu eöa

seldu eign sína fleirum, sem viö {)að tíöiim uröu

fyrir skaöa, og komust i {)ras og málafcrli um
veöiö. Til aö stemina sligu fyrir {>essu,

og sjá {>riöja luaani borgiö, eöa hvörjura

{> e i m
, s e ni c i g n a s t v i I d u o g v e ö t a k a f a s t-

eignir, var ákvaröaö — fyrst í tilskipun 1553, og

síöan í fleituin rcUarbótinu og tilskipunuin ,
aö

miklu leiti áiiýiiöum viö döusku og iiorsku lög

4
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Krístjmifl 5ta iim {lettaefni: — að ölt sJijöí, með
Ii V ö I' j u m m e II n n f s a I a e ^ a v e 5 s e tj a f a s i -

e i g 11 í r , 8 k y I íl i b i r i a á f)
i n g ii m

,
o g r i t a í

f)ar til gjöröar embættisbæknr (afsals- og

veðmálabækur); sbr. Rosenvinges Retslnstovie^ Kli-

1832, b!s. 103—06. ^íngiu voru um {lær miimlir

fyrir sitt leiii íílíka fjölrneiiii í DfliirnÖrku og m.'uiii-

talsþíng vor eni nú; J)að var J)ví hægt fyrir alla,

sern vilílu, að fullvissa síg iim, Iivört seljanöí cða

vebseljandi áöiir hefði selt cöa veÖsett cignir þær,

cr {)eir æíluðu ser aÖ Öðlast iiokkiirn cigiiar- eða

veðrbtt yfir, bæði með J>ví að vera sjálíir ú J)íng-

iinuin, og lika af skirslii þeirri (veðbókarskiVsIii,

Panteaitest) y
sem hliitaðeigauili röttarj)jón átli að

semja eptir greiniluín embætlisbókiim og veiía

{leiin er hennar óskuðu (I). L. I—8—4 og tílskip.

frá 7. Fcbr. IISS). Eii
J)ó þíugstaðirnir uú söii

oi'ðnir J)unnski[)aðri í DiminÖrku, cnn áðiir voni

þeir, ámeöaii aljiýða jíifiivííl tók þátt í ríkisstjórn-

inni á J)íuguiumi, og gaf Jiar ráð sín og alkvæði —
eiula erii nú eígi Iieldur skattar golduir j)ar á

þíuguin, og fáir hnfa eðu gjöra sör þáugað eyriiirii

i vikn hvörri — viðhelzt jiað siiiut enu i riag, að

álita þá fastcigiia sötu og veðsetuiiigu

(hvört helriiir lil lin'ikuiiar eða ekki) óuóga til

að hriuria aiinarrn eiguar- eða veðrbtti

(afsals- eöa Yeðskulriabrcfum) sein ekki á lög-

bobiii hátt er J)iuglýst (D. L. 5—3—28, 32

og 5—7— áu f)ess meiiu þó, nema slÖku siiiu-

um og i eiiistöku hÖuriluiiar við8kiptuni og viðlÖg-

um, uýti sör tagauua leyfi (í D. L. 5—7— 1 tii

4 . Art.) til að taka handsöla veð í lausara
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amuni, og enn BÍður leyíl þeirra (í D, L, 5—7—0,
14) til a5 veötaka fasleigair til brúkunar,

Meiiti sjá lánardrotini i hvörugu neina hagsiuuni,

skuldunautuiium þaráimUi óliaguað og skaÖa í aö

luissa viö eigiii brúkunar og unisjónar enna veösettu

mima eöa fasteigna. Kaiipandi og veðtakandi hafa

nú ekki einúugis nóg söniiuiiar nieÖöl, jafavel

stcrkari eiin áöiir, fyrir röUi þeirra, heldur og

fnllvissu, seiii þeir höfðu eigi áöur, um,

að þcir ekki verði eignar- eða veðröttiaum

6 V i p t i r a f ö ð r u m
, þ e g a r þ e i r h a f a Ö ð I a s t

hann á sagðan hátt að lÖgnm. Ea veðretturian

er þari imiifalinn, að lánardrottinn fær þau uinráð

veðfcuu, i hvörs höndum sera það er

sem þurfa til að fullnægja honum fyrir lánsfðð og

árs ávöxt þess, cu ef veðfcð ekki hrökkur til, þá

rett til verös þess sem á vantar af Öðrum fjármun-

um skuldunautar, að tíllölu og jöfuiiði við skulda-

heimtunieun þá, er ekkert veb hafa í eiguin haus

(D. L. 5-7—2, 9—11, 17 og opið bief frá 12.

Marz 1790). Uðttur sá sem lánardrottinn þaunig

hcíir yfir veðfe síiiu, þegar veöskuldabrðíiiiu er

lÖglega þinglýst, er því fullnógur til aö sjá peii-

ínguuum borgið — se veöfðð annars enna lánuðu

peníiiga og ársrentumiar virði — og aungu miaui

yíir sjálflialds veði í íasteigiium emi yíir brúk-

unar- eöa haiidseldu veðfe ; lánardrottiiiii þarf ekkí,

þegar að skuldadöguniim keimir, og höfuðstóll eða

rcnta ekkí er goidin í eiiulaga, aö standa fiammi

fyTÍr skuldmiant siaum tií aö ná skuld shiii!, hcMur

hefir hanu aögángiii aö veÖíðnu Bjálfii, og

segja því löglærðir inciiii , að hann nlUcins og

4*

i
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eigaiulfnn, hafi 'rött — ekki yfir skuldnnantí eiii-

lun, helílur — yfir eöa í Iilutnum sjálfuin

(ítöiu, Ilet i Tingen, jm in re). ^cssa vcö-

rcUar hafa Danir nú þegar að notiö uin úr,

og unaö vel viö, jafuvel J)o stimplaöi pa])pírimi,

sem Jícim er boöiö aö rita öll slik skjöl á, olli

{leiin ærinna pcníiiga lUIúla (opíastnær nokknrra

llill. til scrhvörs skjals jiess, scm peninga álirærír

cöa pcníngavirÖí) ; cn Islaiul miin aö voiuirn leingst

af, sem hingaö lil, komast hjú {>essn útsvari (tilsk.

a. Dcc. 1828, § 30).

Vcr eriim iiú og loksins orönir aönjútciulnr

lÖggjafar {leirrar, er gefur oss vissn iim enn

saina órjúfanlega eignar- og veÖrett, og

sÖmu meÖÖl til aö öölast haiui; i [)cssu er

fólgin hin eiginlegii [lýöíng og tilgúngur J>íngl5’sing-

arimiar og til [>essa miöa boöorö tilskipuaarinnar

frú 24. April 1833, nm: aö ekki einúngis afsals-

og vcÖskuldabiefum, heldiir og öllum ÖÖriim skjÖl-

uin, cr miöa tii eigna afliciulingar eÖa til aÖ

’) Svo gciii crii
:
gjaí’a- og crtðabref, sciii úhra?ra faat-

cigniri cii)9 úgrij> af Bkiptagjörníngum; lcyfisbrcf ckkna

lil aÖ sllja 1 óðkiptii biiij bjiinavTgstii skirðliir prcsta, og

unnur l>VHiiiiIik skílrikí, 8cm i viölögiim gcfíÖ gcta Iiiutaö-

cÍgcmUun cignarlicliniliin fyrir faatcigniiini
;

livar vlð [xí

er atliiigniuli: uð crlöa- og fjórÖúngfjgjafa-brcf, cptir

luann dauöan, gcfi [)aii atiiiara atitist aö hafa iiukkra

liiga verkun, fyrst koma aÖ liuldi [)cgar arílciösliimaö-

uríim cða gjiifarlim — livörjuiii alltuf cr íimanlianilar aÖ

breyta vilja siniim — crii andaðir; og cr skjala |>c8sara

l>ínglýsíng [)áiigaÖ lil óþörf, ciiiB og Ju'nglýsíiigin yílr-

liöfuÖ ckki Iioldur gctur bætt lir Inga brcBtuni sjálfra

skjalanna, cf nokkrlr cru.

t



leggja ískyldu (ForJi(pftehe) iiokknrskonar á góz

og eigiiir^), STO og serlivörjii ööru skjali, sein

lesiö er tii að ná einlivöm unikomii yfir cignar

umrálímin mauua^), skuli (lil aÖ ná fullvissu og

rötti imU ööruni útífrá) Jiíngiýsa — til svcita á

niannta[K[)íugununi, cii í Reykjavík á enum reglu-

legu [línguiu, er [>ar erii lialdiii á vikii livörri; —
[)ví skjali, sera viövíkur aflieudingu eÖa iskyldu

nokkurrar fasteignar nieö þvi er lienni fylgir, á

[)ví [)íngi, sem fasteigiiiii á [)íiigsokn að — en Iiiiui,

ineö Iivörju lausir aurar, sera eru í vörzlii cigand-

aiis veröa veösettir, ætíð á varnarþíngi veÖsetjanda,

8VO og [leiin skJÖlum sem gjÖra ciahvörja alnienna

takmörkuii i cigiiar umráÖiiin nianiia, (sjá næstu

skíríngargrein á uiidaii), hvör skjöl |)ó eiiinig ber

aö lesa á [)eiin [)íngum, í hvörra sókuum hlutað-

eigeuda fasteiguir eru, ef [lau aiinars eiga að geta

veikt [)ær afliendúigar eða vcösetuíagar, seiii mcö

tilliti til fastcignanua eplirá veröa gjöröar, raeö

1) Svo gcm ct'u síiimiingar um ítök i nnnars luncli, iiicö

llcii'u [icssháttai'.

T. a. 111 . vcðsetníngar nlls þces scm skuldumiutiirlnn

á og cígnaet iiimi; ekiildlMndiiigar iiiu að eclja ckki cða

vcðacíja eignlr sinar; gjörm'ngar staðfestír nf konungi,

t. d, arílciðslulírcf og lijómilmndseauiníngar (Ægtcpagtcr)

scm takniai'ka eignnr iiniráð manna; framsal gjuldþrota

Ima ( Fallisaemcntcr) ; kyrrectníngar
; fjárlög f £/í//ag‘^ og

fenáms dcímnr; sættir og slcfniir (iira |)cn{iigngjald) tilæðri

i'cCta; svo og iirávcntubrcjf; yfirvalda ályktnnir uni , aö

in^ndogir iiicnn skiilL vera ömyndugir ( Umyndighcdsde-

crctcr); lcigu- og byggíngar-bref, sbr, ojiið hi’ef frá 18.

Jan, 1788, Kans. nmlmvðarbréf frá 3. Marz 1804, D. L.

5-1—9, N. L. 3-11-25, tilskii*. frá 8. Fchr. 1810, § fi

og 25. Nov. 1831, §1.
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Jöglega þínglýstnm skjölnm (§§ 1— 3); — aö laga-

verknn ens J)ínglýsta skjals (þínglýsíngarinnar) skuli

byrja og reiknast frá {)í nglýsíngar deginum,

nema það áÖur se sýnt sýslnmanni, til a5

geta {)ess fyrirfram (antegnes) í afsals- og veö-

málabdkinni, og skal fengiii áteiknan lians og

síðan hvörttveggja lesiÖ á næsta manntalsþingi

;

Iieíir |)aö {)á lagakrapt frá {)eini degi, er jiaÖ var

sýnt sýslnmanninnm, og skal vera i fyrirrúmi (hafa

forgángsrett) fyrir Öörum skjölum, sem undireins

er jiínglýst, en annabhvört ekki
,

eöa seinna eru

gýnd sýslumanni (§4) '); — að en {)íuglýstii skjÖl

') ]Þíi5 er venjti suinra rélíarþjána vorrn, nð rita þegar

skjöl |)au, scm ^eim sýfiíl erti, hcil (in extenso) i veðmála

bökina; cn {letta cr tdiiiur áþnrfi og gjörir ekki nciiin

fruJiIa sjálfa {)á. IVög er, cf ^ir tilgretim í bókinnls

hvÖnœr og af hvorjnin skjalið er þeini sýnt, hvörs-

konar það sé, h l u ta 5c t ge n d a ftillu nöfn, stnnd

og licíiuni, nær skjalið sé lítgcfiö og ii m hvnð
þa5 sé; sknl {)á skírlega titgreind en selda eðn

veðsetln jörð með kúgylduin, knupverðið,

lánið, renturnnr, og (^Prion'tefsJ veðrétturinu

liérumbU á {tessn letð: 1840, 28, Jaiir. , vnr Alfur

hándi Skiðasun frá Skálliolti studdur við afsnls- og veð-

inálabákína, ng kmfðíst, nð gctíð yrði veðskuldabréfs, scra

til Iinns cr litgerið þriðja Deehr. fyrrn árs að Spáastöðum

i SkálhoUs sákii, nf kándanum saina stað.ir Sigvalda Sturln-

syni, fyrir 400 Rbd. r. S. sera greiðasÉ eiga að liálfs

árs fresti eptir að {icini er sagt lausuin af beggja hálfii,

raát fyrsta vcðmálarélíi í (áðnls- og) eignarjörðu skiildii-

nautarins, nýnefnduiii Spáaslöðum, 20 Iiundruðuin að dýrr*

leika með 4 kúgyldum , og niáli laga ávextl 4 nf 100;

kvcðst Álfiir Skíðason ælla að láta þinglýsn bréfí |)essu á

næsta nmnntals{>íngi og varnnrþíngí jarðariiinur , Vatnsr



tikuU orðrett^) iuui'i<era i [>á uf Anitmaniii löggyldiu

leyau”. Sbr. Coll. Tid. 183S, bU. 831—32 og tiÍ8kii>un

IVá 3. Decbr. 1833 i ColL Tid. 183t, bls. 81-100, eink-

um § 0. Orðrett bökun skjulunna er, eptir orðmu til-

skijmnuriimar frd 24. A|)r. 1833 og hlutarins cðli, ekki

nauðsynleg fyrr cnn ])ínglýsíngin cr uiu garð gengin, því

|)á fyrst fá þau fullt retturgyldi (luót 3 manni), sera

bókuniii ekki fær þeiiii veitt, og seni því (að

vorum löguin) er gagnslaus án ^ínglýsí ngar. Ekki

er ]>að síÖur öldúngis gagnstædt {línglýsíngnrinmir verii,

h5 afmá ^aii en þinglýstii skjöl í veðniálabdkínni ,
nema

{)c8s sé getið á {)ínginu eða 4 bdkinni, að {>au séu úr

gyidí gciigin (eða nð {leini, sem luenn að orði komast,

þur sé aflýst), eíga réttarþjdnurnir að rita þetta á

skjölin, og þareptir vitna, að þau séu afináð úr veð-

luálnbúkinni, sbr, IV. L. 1—8— 4, j^etta nær {)á aungan-

vegin til nrsítlsbréftt eðu aiinarra eignarskjala, þvi {utu

fulln aldrei lír gyldi, hvörsu opt scm cigcnda skipli verða,

vn hulda {)vi eÍHinidt upp frá {u'nglýsiitgunnr, til verndar

eignarrétti ciis |)áveraiidu og allra e p l i rk oiii an d i

eígenda; get cg þessa Iiér, af því eg einnig hefi séð

[)essliáttur skjöluin aflýst hér á landi, og ufmáð úr veð-

ináliibókinní, Qllteína og skuldubréfin i Xín eg Jykist ^css

fiiUviss, að embæÚÍsinönnuni ])eliii, sem falín er á hendur

þitiglýsíiigin, ritun og umsjdn afsnls- og yeðbökaiina, sé

iiú orðið uiinara iim {íessa iiiikilvægii greiii embættis

Jxárni, enn iið béðan af jniríi að gjöra ráð fyrir |)vílík-

iim viMiiiii. Ekki {xirf licldiir að aflýsa skjöluiii þeiiii,

hvörra þíngiýsíngii lögin gefa rétlar g.vldi ii m tiitckiii

líiiia — þeesi erii t. a. m.: kyiTsetníngar , fjárlög

f t7í//í/‘g) og fciiánis domiir, slefmir til æðri rétta (þar scm

ekkert ^ eð cr selt) sbr. opið bréf frá 18, Janr. 1788og Kuns.

iimb. br. fiá 3. Mnrz DOI — eptir {jnnii lima hafíi

þíiii, eins og sérhvör öiiinir óþínglýst skjöl, ciiiúiigia

sö II n ti n a r k r a p t, en Hiinga (aðra) verkuti á etgnarum-

ráð lilataðeigcnda cða rctt þríðja maniis.

*) Að visii þykir i Danmörku ckki þiirfa að ritft

byggingarbrcrm i afðaU- og vcðbrcfabækurnur , tii að uá



50

afsals- og ver)niálabók og skuli bera mc^ s^r reltar

{)jáii8Íii8 áteiknuii um fiíiiglýsíiigu {leirra ogbákun^),

sera og um sbrhvÖru fujnn brest (ef nokkurr er)

sera (innast kaiiu á útgcfaiulans lieimild til fast-

eigiia þeirra, er nieö þeim verÖa afiieiuUar eöa veö-

seltar, og hvört nokkurt skjal úöuv se lesiö, sem

rýra niegi fullgyldi eiis f)ínglýsta skjals (§ 5)^);

— aö réttarþjönariiir skuli gjöra nákvæm registur

yfir öll þíiiglesin skjöl; |)au registur ciga surapart

aÖ vera nafiiaskrár í stafrofs röö, {>eirra sera af-

dhultum dlniðarreUi festiijarÖanna, hcldur {lykir nægl-

Icgt, nö ciniingig ágrip nf feim eó til í {)ínghdkunmn,

cina og ttf oðrum ekjalum, eem {jíngtýiít er (KnneelUbrcí

frá 1. Octbr. 1811); en |>ar eru þaii líka nllstaðar orðretí

ekrnð í svonefntluiu festubdkum (Fœstcprotocoller)

fcetiigdznnna 9 hlutaðeigcndum til nvísunar og cptir-

brcytni.

1) Fyrir {>ettn á nð gjaldn 24 sk. fj'rir Iivórjn örk, cn

fyrir lestur skjnls hvörs og átcikniin rettnrpjdiislns 24 sk.,

S(isk., 48sk.,(»l8k., lUbd., lUbd. 32 sk., 2 Rbd., 2 Ubd.

48 sk., eðn SUd. r. e. nllt eptir hvörsu niíklii ekjnlið

nemur (iindirSO, 50—100, 100—200, 200—400, 400—600,

600—1000, 2000—3000 eöa {)ar yfir; Ueglug. 10. Scpíbr.

1830 § 29). I DaninÖrku cru bókiinarlauiiin priðjúngi

mciri, cn fyrir {línglýeíngii yuisra skjata ciula hclfingi

cða tvcim {jriðjiinguin lueiri, og er{mr uð nuki goldið20nf

hvörjii 100 í launiinum i sakagjnlds sjdðin f/usítís-

fondet)^ cn lUbd. af livörri {júsund Ubd. jarðarverðs {jess

cða peiiinga scni laka yfir 8000 Ubd. (pro mille Ochyhr)*

Skírsla iim {u'ttu, seiu reltarþjo'ninn rltar á skjalið,

ef þennar þarf, eða cf fullgyldi brcstiir, koslar luílfu

minna cnn þínglý{>íngiu ejálf, þú ekki yfir 64 sk. (Reglug.

§ 31); i DanmÖrkii ckkí yfir 2 Ubd. auk eakagjaldflins

(iil JustiUfondci),
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henða og cigiiast fasteignir, og himia hvörra cig!i-

arráÖ takniarkast mel^ eiuim {línglýslu ekjölum,

lika eiga ^au aö v/sa til [leirra staöa, hvar sjiílf

skjöliu íinnast i bukimú; auk f)C$s sknl vera

registur yíir serhvörja eign, sera afsölii?) cr eða

veösett, á [laiui hátt, aö tUvi'sun lU allra [leirra

skjala sem Jiínglýst hcfir veriÖ um sönui eign

fimúst á eiiuim staö^); et; [)etla núöar allt til [)css,

aö [)eir ineö iiákvæui.ú geti fuiinægt skyldu sinni

í tilliti til stjórnar á afsals- og vcöniálabáknnum,

og vcitt hvÖrjum scm haía vill áreiöanlega skírsln

iim heimild á fasteigniinuni, iskyldur [)ær (itök,

veösetm'iigar o. s. frv.) er [)eirn fylgja, og IivÖrt

iiokkuö [)aÖ se á [)íngi birt sem veriÖ gcti um-

ráöum eigandans lil tálmunar (§0)'-^); og loksins —
að Arntmemiiriúr nákvæmlega sknli iíta eptir afsals-

og veömálabokuuum og regislrum þeirra, og aiinast

um
,

aö brestum [)eim eöa öreglu
, sem í [)eim

íinnast, veröi afstýrt (§ 7 og 8).

Vör ættum [laniúg ekki lengur aö vera í efa

um, livar eöa livöriiig [líuglýsíiigin á fram aö

fara, lil hvörs hún miöí oghvört rettar gyldiliennar

sö. En [)ví er núÖur, aö vör iiaumast eun[>á látum

') Veöhökarcgistiir ílcatra réttarþjöiia í Danmöikii cni

og [>annig löguð, cii þöU þcir cnn [)<i aunga skýlaiisa

laga ákvörðun liaG um [>að , ncma [>á scm oss mi cr

gcfin.

Fyrir skírslu þcssa, eein nefnd cr vcÖbölcar altcst

(veÖmála scðiH?) cru hér goldnir i8 rbsk., cn í Dan-

niurkii, aiik sakagjaldsine, 1 Ubd« <Í8 sk., cpllr rcglngjörð

frá 10. Scptbr, 1830, sbr. Ucglug. 22. Marz 1811, § 78

og 150.
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{>eUa áííaniiasi i verkinu, og er li^r |)vi varlu of-

aukib {)eim nppörfandi ng upplýsaiidi athngascmd-

nm, nin ji^Öíngu og not þinglýsiugarinnar yfir-

höfnö, og á afsals- og veðmáiabréfum sén'lagi —
sem lÖgvilringurinii Stampe heimfærÖi uppá Island

árié I7(i0, lUaf fyrr téÖrÍ klögun lÖg{)ingisskrifarans

— lönduin minum lil enii belri ibugiiuur um {)elia

efiii:

er hvörUveggja, aÖ boöorö j)essi, iiin aÖ

láía {)vílikmn bréfiim (o: kaupbréfiim og veömála-

bréfiiin) og skjöiiirn |)ínglýsa og bóka sér í iagi, í

i'BuninnÍ bvÖrkí crii skýlaiis né alrnenn, enda þiirfa

{)au beldiir ekkí að vera j)aÖ, ])areð sérbvÖrr incö

IJúfu geöi sjálfkrafa, og án þess aö vera skuld-

liuudiim tíl {iess, breytir eptir [)eim, beri hann aÖ

eíns kemisl á og lyái, bvaö til lians eígin sönaii

iiota og óbullleika úlbeimtist.’* — ‘^Mot |)aii eru

slór og inikilvæg, sein meun bafa af veömálabókum

bér á landi; jiannig geta 2 ineiin
,

seljandi og

kaupandi, á hálfri slundu keypt iim tandeigii seiii

kamiske cr 100,000 Rd. viröi eöa meira. llali

seljandi eiiuingis litskrift og skirslu úr réttarbók-

unum í böndum, getiir kniipaiidi, [)egnr kaupin cni

gjörÖ, veriö fnllviss iim, aö bann nú aö lögmn og

rétli eígi j)aÖ Iiann keypt hefir, aö ekkert gcli

aj)traö bontim frá aÖ gánga aÖ j)ví sem eign sinni,

og aÖ. eiiigiiin fái gjört löglega kröfu iim |)aö Jieilt

eöa bálft.” — ‘^Oss a‘tti {)ví fremur aö vera uuiit

iiin þelta skipnlag, sem j)aÖ varla nokkurstaöur cr

á betra fæli euu i j)essniu rikjuin (DaninÖrku og ^

Noregi), j)\í í veÖmálabókum vormn og registrmn

j)eirra má fimia gjörtulla æfisögu alira fasteigiia,
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aíi ()ví Idíi eigiiar r^tt eöa ítölu Qus inre)

snerlir” — ‘^þar niá íiiina hvörr eígantli eignar-

innar eöa liaíi veríð, hvör eígnarskílríkí haim

fyrir lienni hafi, livört ()an gefi tilefni til nokknrrar

uiulantekníngar eöa efa, og livörl aÖrir eigi nokk-

nrtveðeÖur aöra ítölu í eigninni. seni skynja

n}tseniina af (lessu, og hvilikan óliullleika f)að

veitir inanni, að láta þínglýsa eignar- og veÖbrefniii

sinum, eÖa öðnim fieiin skjötum scni gefa ílÖln í

fasteignum, og hvilikan vanliag og vanda sá bakar

sör, sem f)etta forsömar, f)eir f)urfa aungrar riininn-

íngar við, iim að láta lýsa brefum f)essum á við-

koinanda f)ingi og rita i afsals- og vcðinátabökina.'*

— “Ilefði ekki sú venja verið komin á álslandi, að

lesa og böka skjÖl f)essi í lÖgþíngisrííttinum, muiidi

mig ekki fnrða, f)ö þaö ekki gengist þar við, en

fyrst f)aö svo lengi (um 30 ár) hefir veriö tiðkað,

og hlutaðeigendur hafa haft lækifæri liJ að neina

og sjá iiytserai þess og gagn, svo skil eg ögjörU

hvörra orsaka vegna þaö im aptur geti rerið lagt

af. Að vísu er það svo, að hin gainla einfeldni og

ráðvendni, sem ekki er enii rneð öllu á fidtta rckíii

iir Islandi (!), gjörir ekki þvílíka varúð inöt s\Íknm

og brögöiun þar eíus nanösynícga og annarstaðnr (?),

en f)að getnr jafnvel ineðal cnnu allra einföldnstn,

já eiiinúdt af tömri cinfeldiú boríð víð, að niemi

sclji eiiiuin eða veðsetji þann sama blut, scm þeir

áður hafa selt, veÖHett eða á nnnan bátt afsalað

til annarra, Sá sem þá verður íýrir Hkaöaiuiiu,

lærir þar af að sjá nvtsenú þíiiglýsiiigar bréfainin,

e. ítaks- eðu vcörétt.



og aií sá stuður er iil (o: arsalsbrefn- og veöinála-

bókiii) Iivar liluíaÖeigeiHlur geta fengiö vissu og

áreiöaulcga ávisuu uin vett {lanu, cr aÖvir kyuuu

aö hafa öMast (il eigiiíir eöa ílölii i hvörri fasteigii

scin er.” — tilgáiigur skipiilags þessa ekki

hehliir er, aö auka tekjur rettarskrifaraus
,
licldur

eiiniMgis aÖ hjálpa {>eini, sem eigiiast

vilja fasteigiiir er>a vebtaka fyrir löÖa

peníiiga, til aö ö73!ust [lá upp lýsiii gu, scin

|)eir [)urfa til aö vera öhullir — svo get cg

ckki fullist á, aö IsIeiHliiigiiin
, cptir kröfu haiis

(lögfiíiigisskrifarans) og meiniiigu Amtmaiiiisíns, sö

skipaö aÖ láta öll jivilík bref lesa og bóka á lög-

f)iiigiiiu, eu álít f)aö nóg, aö f)eim sc beiidt til

J)es8, scin þess hliitar, er horfir 'sjálfum þeiin til

gagus og iiota. jþctla cr eiida ckki bcinliiiis fyrir-

gktpaÖ í DamnÖrku cöa Noregi” — ‘‘þaö cr livörj-

iim í sjálfsvaldi, livört Iianii lætur veösetningarbrefi

síim f)íuglýsa eöiir cigi; forsómi Iianu {>að, er

lioniim ekki rcfsaö fyrir, eii hann niissir {)á full-

vissu fjrir kröfu siuni, og {)ann rett lil cns vcö-

selta hlutar er {)ínglýsmgin aniiars heí'öi veiit

lioiiuin.”

IV. Hvað nií JARÐAKAUPUMJM og VEÐ-
SETNÍNGUNUM SJÁLFUM viðvíkiir,

{)á er auösært af {)ví seni áöur crsagt, aö tilskip.24.

Apríl 1833 eiiia hefir vcriidaö eigiiarrcU vorii ogveö-

rött, og gcfíÖ oss Öll mcööl tii nö geta {)aö á sem hæg-

astan og kostiiaöanniiiustan hátt; {)aöer ciniiig saiiu-

aö, aö veösetuíngar fasteigna cru, cptir uppruna {ícirra

og cöli og löguiu cldri og nýari líiua, ómissandi til aö
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ná iiokkrnm venilegnm {^jór'arframföriim , og ii?)

aungn fallvaltarn or, a?) cign peníng«i

ó rentn, mót fastcignaveöi, e?)a veó-

skuldabref (sem kveöa á vcöináian {lamiig, aö

skuldunauturinn játar á sig lánlöku eöa skuld, scm

liaim skiildbindur sig til aö gjaida á ákveöiii liáU,

og leggur fyrir |)aÖ eigu siua í veö, {). e, gefur

lánardrottni si'num veöinálarett yfir lieimi) eiui aÖ

eiga fasteiguina sjálfa, eÖa, aö láuar-

drottíiui ekki á mcira á bættii, {)ó Itaiin

láni ööruni pcnínga til aÖ kaupa jörö

fyrir, eiin {)o Iiann kaupi liana sjúlfur.

Eii reynslaii sýnir, aÖ pcníngamöimunum cr cim

ekki oröiö {^ella auöskiliö, og nö jieir siöan uý-

nefad reltarbóí var gcfin Iivörki crn orönir jaröa-

kaupummi aflmga, iiö fiisari eim áöur á aö látia

peninga sína niót veöi og renín, og hjálpa með {)ví

leiguliöunnm til aÖ eignast ábýli þeirra; og er cins

og ver I [)cssu efni ekki gcfum iieiim gaiim aö

eptirdæmum þeiin og uppörfimum, sem ver höfuin

belnt fyrir augum. — var {>egar viö Skál-

liolts jarða söluua meöal annars gjört aö skilinálnm,

tii aÖ ijölga sjálfseignarbændimuiii, og styrkja

leiguliöaiia til aö eiguast ábýlí siii: að einijngis

sjöUimgur kaupverös skyldi goldiim |)egar viö

móttöku íicimildarbrefsiUvS, {)ó ekki fyrr cim aÖ

ármn liömiin ef laiulseti keyptí, aiinarr sjöttiíngur aÖ

Oárafresti, cii tveir firiöjóngnr af kanpvcrðiiin inátlii

standa ógoldnir í jöröuimi, áineöan löglegum rent-

um var svaraö afjieim — renturuar voru ciiila gefiiar

Ilóla jaröa lciguliöimum eptir um 3 fyrstu áriii —
í)ó 8vo, aö scrlivörr kaupandi, cptir hentugleikuiu



M'iimn, smiímsamini nokkn^ uppí þari sem

ógoIi!i5 víir; aft bæi^i rentur og kaupreiö ina*tli

^jaUlu í g^ldiiiii kaupvönim í sta^ peiitnga, ánieðaii

koiiiiiigsrei'zluii viÖlielzt i landinu; að jaröirnar

skyldii seldar meö öUmn þeim gæðmn, eignum og

itökmn, sem [)eim f^igt höföii aö liefö og lögmn,

og uÖ jjær sem timidafriar voru skyldu fram-

vegis aiingar líundir gjalda, [)(5 þær {)aÖan af yrÖu

bænda eignir; aö einginn einn mætti kaupa meira

cnn liálfl annaö hmidraÖ hmidraÖa; aö leignliða skyldi

mina forkaupsröltar til áh^lis hans. — I viðlíkum

tilgáiigi mmi ])aö hafa verið áskiiiö, bæöi i f)essmn

skilmálum og enmn seinni, fyrir Ilála jaröa sölumii

(sem í ílestn eru hiiium næsta áþekkir): aö kn-

gyldin, sem seld voni, skyldi ekki alíla sem fiist

innslæöu kiigyldi — aö fráteknum kirkjujarða kii-

gyldunuin — og sk}ldi ])eim ekki iieyöa upjiá

ieiguliöa (ef liaiin kcypli ekki sjálfur eöa liami

seldi siÖan jurÖiiia) iieiiia báÖmn senidi mn ;
svo

og, uö einginn framar heföi rött til aö tieimtu

iiiíinnslán, hesíalán, dagsverk, eöa aörar kvaöir af

skálholts jörömimn, sem áöiir liöföu á {)cim legiÖ,

JaÖ væri (Íinaivsins verdt aö kornast eplir, Im e

inargir lelguliÖar, einkiiin Skálliolts, gátn aÖnoliö

söliiskilmála {>cssara, og keypt býli sín, eptir

harÖinda áriii 17^9—1*785, eii {)ará sö eg amigaii

kost; en aÖ kau|)endurnir, hvörjir sem voni, ekki

hnfi veriö á hjariii, viröist niör {)araf i augmn nppi,

aö 57,148 Rbd, i kaiipverö og rentnr voru {)cgar

goldnir í jaröahákar sjáöin 3. Jnií 1801 ,
cnda {)á

ailra færst'r öölnöust konihigB samþykki til kaiipamia

og {lessvcgna ekki gætn byrjaö aö borga jarÖir
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ÍKTpr, scin [K!Ír illtu kauj)Uo^ fvrr (mui m m o g

eptir 1790*). A líkíiu liátt eru ú 4 fvrslu

Mct teUt nnnnrs eptir jnrðaliókar retkningunmii,

nð hcruiu (i0,050 Kcf. (incstpiirt kiírunt) seu koninír i

Ijárhirzlii lundðins, fyrir Skc'ilholtd gcizið (uð nicðtoldum

rcntiini) þángað til 1814, cii |)aðan nf hcfí cg ckkí fundið

neitt goldiö þángnð, sciu eignað er SkálholU slóli.

þnráuióli hcfir llcrrn Stringrímiir Biðknp Jónsson, árið

1833, [)á Uentuknninierið fckk frá Stiptaintinu ávismi

iini Rkóla efnnnna ástand, ckki rciknað kaupverð Skálholts

cígna þeirra scin ^á vnr háíð að selja hærra cnn á

Kd. 83^ sk.; cn í tiliiti (il núðmunar þessn cr uð-

gætandi: uð Hcrra BÍskiipinn hefir hygt reikning sinn á

alþíiigishdkunuiii frá 1785— 17!)3, ’og hefir hann fundið

þar, nð á þcssum áriiin hafa verið lcðín á alþíngi stdli-

jarða afsíilshref iippárniim 41,208 Rd., en að uðni lciti hefir

hannh^'gt á landfdgeta sál. Thorgrlinsens ávísun um,hvað

inn var knmið nf Skálliolts sldls fé síðan 1795. Nií fínn

eg í landldgeta reikníngum árin 1788-95, nð inii séti

kumnir hérumhil 42,840 Ud. (að meðrcikiiuðuin rentuin;

cn fjTÍr 1788 get eg ckki scð að neitt sé goldíð í téða

fjárhirzlu, cn hins hefí cg séð nokkur, cn þdlt fá da.iuí,

að koniings kaupmcim hafa, samkvæmt solu skílinátununi,

tekíð við nokkriim jaröavcrðmn fjrir 1788.

gjöra ráð fj'rir, nð ekki hafi nllir svo iiákvæinlega npp-

fyllt þanii skilmálan, scm skoraði á, að þegar skyldi láta

þtnglýsa afsalsbréfunum á alþingi, að dhuU treysta megi,

að ekki sé mcira horgað um fyrrgreirKÍ 10 ár enn þj'ng-

ivst ufsalshréf fínnast fyrir; þclta atriði* ásamt því, að

Biskuplnn sjálfsagt aungar rentiir hefír rciknað iiic'^al

fyrrtéðra 4l,2í)8 Ud. og heldiir ekki, eins og eg. 1,002 Ud.

fyrir Tapey, virÖist mér geli gjört allan muniii, þd hanii

eiida yrði jiokkru lueiri ef cg hefði getað tekiö það mcð,

scm kaupmenn tdku við. Annnrs hefír Herra Biskupínn

frirdt míg á, að Skálholts stnll nríð 1838 ennþá átti 410
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:iriinum cptir ílóla jai'Lía BÖlima, f). e. frá 1. Aiig.

1804 lil 31. Julí 1808, eptir reikiiínguin laml-

rógctans, i eínui benda aÖ kalla, koinnir inní sjö5

konúngs fyrir Ilóla góziö rúuiir 37,000 lld., en

ekkert (aÖ mcr viröist) eptir 1821; á öllu [)essu

tnnabili telst iner vcra goldiö (ásanit renluin) nær-

fellt 59,000 líd.i).

Enir svokölluöu riklsmenn vorir eÖa jarö-

cigendur í Suöuramlinu liafa nú og ura nokkur

iiæst undanfarin ár seö fyrir ser koniingsjaröa söluna

{>ar, og aö konúngur ennþá býÖur kaupenduni

humiruö óseld, ^aráincöal Bjarnnnes umboð, 209 hundruð

80 al., I*iii)o;inr ogÁriu-ss ísIi^UIu, in. in.

') liíiiiílfogctinn eln'rði {liiniiuóti frá árið 1S33, nð fyrlr

llóUi góz væri {)á að óllii incðlólilu Inkið i konúngssjóðia

licr ú latuU 53,142 Ud. 02 sk. r. S.; cn Koufcrcnzváð

Uiigclstoft scgir i Skoleanrialcr 1813, bls. ti38, að 1808

Iiafi verið biíið að sclja uf Hóla gózinu fyrir Íi9,fil8 Ud.

40 sk. Að Inndfógetanuni og mcr næstimi bcr áiiiillí iim

fiOOO Ud., ætla cg komi af {)vi , nð Imnn hclir rcikiiað

allt í rikisbánkii |icninga sciii iiin var komið i fjárliirzliinn,

cg {inránióti ckki; cn cmi luiklí misinunur scni nptur cr

á iiiilli rcíknings okkar bcggja og Engclstofts, cr máskc

að nokkru lciti cins undír kominn, cii {)ó vist að iiicstu

lclli {)annig, að Amtmaður sát. Konfercnzráð Tliornrcnscn,

sein hafÖl á liendi sljórn og umsjón llólasíóls sólunnar,

ymist scndl pcningana beint til Hafnar , cða til laml-

fógctans, cptlr sem ú stóð, cn einknin mun {ictta bafa

gjórt vcriö fratuan af, {)\ i Tngclstofls cgir fráá saina slað bls.

198, sbr, iOíí) uÖ áriö 1803 (ciim ári áður cnn nokkuö

Tnr koiiiið til landfógctans) liafi vcríð biíið að aelja fjrir

55,(118 Ud.; og cr hommi hcrimi hclzt triiamli, {lar hanii

Iicfir bygl á skírsliim Ucutukamincrsías og máskc liku

Amlinanns Thorarcnscns.
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haldii tvcim ])ri^jringuni af jarðavcrðiiui

ógoldiinm, mót vcöi í jörðuuum og 4 af 100

i vöxtii
, eii lætur scr nægja að fá {iriftjuiig

audvirtiis borgaeiaii. Væri mi kouiiiigiir sá eiiii

jaröeigaiuli scm {letta væri óhætt, eí>a iiyti Iiaiiii

iiokkurs {)css rettar yfir skulduiiautuni síuum, sem

aörir láiiardrotluar ekki hafa, {)á væri {laö ekki

8VO niikið tiltökumál, {)ó mciiii cnu{)á hikii(3u við

aö taka (>etta eptir; eii haiiii hcfir auiigaii aniiaii

meiri rclt y(lr sinuni skuldunaiit, emi scrhvörr

aniiarr lánardrottiiiii. 'rilskip. frá 13. .hiiií 1787,

Kap. 2, § lí), áleit — eiiis og alltjafiit og enda

áöur, viö Skálliolts jaröa söluua, Iielir veriö áliti5

— öniyiidiiguin og stiptmium laiidsius óhætt, að

veötaka sííilivörja fasteigii fyrir tveim {iriÖjúiigmn

vcrÖs hemiar, livað {)á ekki öiinim, sem hafa ölln

betra tækifærí eiiii iiinsjóiiarinenii sliptanaiina, til

aii gefa nægilcgar gætur að rækt og umhirðnigu

jaröariiiuar eÖa veöfjáriiis. Jcha er serilagi koii-

úugiuuin nieö öllii ómögulegt, og nieL> {iví heíir

eiiigiiiu haiis vegiia iieiiia tilsjóii, eii hami lælur

ser iiægja, ef reulaii er goldiii í rettau gjalddaga

iiiui fjnrliirzlu landsins. Ekki hefir hami heldur

látiö aptra sörfrá, aö gefa {lessi kjör, {>ó aÖ jarÖa-

veröiÖ á Islaudi um {lessar niuudir se stigiÖ svo

hátt, aö sýuast niætti aÖ því rauni veita liægra aö

falla enn aö stíga cmi{)á hærra; {)ví haiin gjörir ser

hiiisvegar {lá von, aö jaröirnar, raeð beíri rækt og

hiröusemi eigaudans
,

geti ekki epUrleiöis oröiö

eias' fallvölt cign eöa ávaxtarstofu í höiiduin ábú-

aiida og áöur, (ámeönn {lær voru i hauB eigii), {)ó ekki

láti sem bezt í ári, cöa {ló öiinur óhöpp kyiimi aö

5
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lieiula skuldunautaiin. — Ilann heHr í Danmörku

ríkaii ávöxi inargra og mikilla tilrauna til að stol^a

bændur, svo að sciii ílestir mættu eigiiast ábýli

siii, og aö stórjarða eigendur í Daninörku, sem gefið

hafa leiguliðiim sinuin eiguar umráð yfir fcstu-

jörðunum, aldrci liafa iörast Jiess. Haiiii vildi f)ví

ekki láta Island fara varliluta af gæðum Jieim, al-

menni'iigs vclgciigni og fratnfÖrum
, scm leiöa af

sjálfseigiiar brúkunínni , og áskiliir einiiig þess

vegna leigulíðunuiii rett til, að gáiiga að hæsia boði

sem gjört cr í ábýlisjarðir ficirra. 5etta er aö

vísu ciiigiiiii iiýfengiuii reltur leiguliða vorra:

^eir hafa, i jiessii skyui, liaft hauii að lögum síðaii

koiuingsbrcfið frá 22. Dccbr. 1*67 lök af allan efa,

og lÖgleiddi her tilskipuniiia frá 18. Júiií 1723,

sem býður: leiguliöar (í Noregi) skuli vera

næstir til aö kuupa jaröír [>ær, sein þeir hafa til

hyggiiigar og Iifsfestu og aö laiidsdrottiiui skuli

*) Tilsifipim frá 15. Miiji 1705 § 0 býÖur einnig, cins

og greint koniingabref (IVá 1707) gjörir ráÖ fyrir, að

lciguliöum hcr á landi scu bygðar jarðir æfílángt, eða,

livað eð kcmur í saina síaö niður, að þeir skuli njdta

löglega fengins ábiíðarrcUar, ámeðan [)eir stunda i ulluiu

lögskiliim; með [)essu boði virðist að landslb. 1. Ka|i., að

[)YÍ lciti lánardroUiii [)ur er Icyft aö byggja jörð sína

árlángt, sc lir gyldi felldur. Sbr. Aiiitmaiins og Uíddara

Thorstciiisons riígjörö: Om dct islandskc Afgiftsvœscny

blð. 141—42. 5*1*^ sem [)eíía er ekki tíökaö, er lands-

drottinn sekur í laga yfírtroðslu, som aldrei fær friað

bann frá, að láta landsetaa njuta forknupsrcttar sfiis.

Að uðrti tciti inisskilja menn siimstaðnr |)cnua rótt lcigu-

liða, og halda sór bcri baiin cins þcgar jörðín cr scld á

np|>boÖs[)íngi
,

{)ö ckki bjdði {)cir í liann við upp-
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bjóÖa |)eim fyrstum og onna [icim kanps á

jöröunuin, fyrir {>aö verö cr scrlivörr

annarr byöuiV’ Við yfirtroðsln {lessa lioöorfis

var lagt uppnám kanpvcrÖsins bjá scljaiHla eöa

kaiipanda, eimiin fyrir báÖa og báöum f'yrir cinn,

og á sá belfing sem kemnr kanpnnnm npp, cn

bclfíiig á fjárbirzla konúngs, (lilskípiiii frá 25.

Fcbr. 1733). Landsdrotliiar vorir bafa annaðbvört

ekki {)ekt {)essa skyldn {leirra, eÖa ckki gæit

bcniiar, og komist bjá viðlögöu fjártjóni aiinaÖhvört

öf |)ví, aö leiguliöi ekki Iiefir baft {)rek tii aÖ beimla

rett sinii, eöa bann í {)anii svipin ckki befir getaö

goldiö allt jaröarverÖið, og aungrar aÖstoöar til

f)es8 vœnt, ámeöan peníngalán og veösetníiigar voru

að kalla ókunnar í landinu, og ölluni {>ókti pen-

íngnnnm bezt variö til jaröakanpanna — og á

{lessu stcitir fjölgun sjálfseiguav bæuda vovra euu-

f)á, og um leiö, að œtluii minni, velgengni lands

vors og landsbúa. Komuigurinn er eiiii sá ciiii,

og hefir ælíð verið einn um að styÖja leiguliöaiia

til aö eignast ábýli {leirra, og eru {)ó færstir, {>ví

niiöur, svo djarfhuga, að {>eir vogi aö leggja út í

jarða kaupiii uema {)eir bafi alU jaröarverðiÖ fyrir-

boöíÖ; en til þcssa eru cingin rök: seljnmH {)iirf einiíngis

aÖ taka frnm í uppboÖs skilinálunum, aÖ leíguliöi (scm

fyrifram er gjörÖur varr við uppboðiö) fiíi geiigiÖ aÖ

hæsta buÖi hvurju, gciii gjört vcrður, pángnö (il híiiiinrsliögg

er lostiö, þ.e. hann parf aldrci aðhjööu yfir; Jetta var

fikihucrkilcgtist tekió fraiu í sölu skilmálunum á Skál-

liolts jörðunum (§ 3, No. 13), Inungii áöiir enn konunga-

hrefíÖ kom út.

5*
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liggíjamli, elns og lamls venja er Sá sem er

peníngaláns {Miríi, og hinn scm tánað getnr, mnnu

og scm optasl báöir gefa nokkra orsök til, að

pcníiigalán og veösctníngar her eru svo sjaldgæfar.

JiaÖ lemlir á báöar síönr viö ena göinlii vanaþögn,

aÖ [>essi geti lánaö eöa hinii vanhagi um penínga-

lán inót veöi í jöröii sinni, og [lessa [)ögn slitur

livörigur, en allrasizi pcningamaöurinn
,

scm af

ótta fyrir [ijófnin og ræningjuin, gamallar veiiju

og jaröakanpa luigans vegna, hcldur öllum i óvissu

uni og lcggur dulur á pcníngafanng si'ii. Hörkaupir

[)vi einginn eöa allfærstir, sein eru nppá annarra iiö

komnir, iie heldnr selja, ucrna í ýtrustu nauöir

reki, og cr [)á eins furöanlegt og í sjálfu ser gleöi-

legt aö sjá, aö [ijóöjaröir [>ær, sem á seinni árunum

hafa veriÖ seldar í SuÖnramtinii gela meÖ [lessiim

lands siö komiÖ / svo margra hendur, og aö sörí-

lagi svo margir leiguliöar hafa gctaÖ notiÖ forkaups-

röttar suis á |öröummi. KÍnkiiin cr [)aÖ gleöi efai

aö rimia svo marga leignliöa i enum suaitÖii Gnll-

hríngu ogKjósar sýsluin færa um uö kaupa ábúöar-

Kg læt mcr nægja, ank nnnarra rokðcimla, nð færn

Iier til eílt nf enimi nýustii dæiiiiiiii: þaö cr ekki lciigra

onn siöan i suinnr rr var, aÖ leíguliöi dó á þóriflstóðuiu i

Olvcsi, Vigfós að imfiii,ectir Imnn riinóti mcmi 500 Ulul.

r S. og þar að anki migaii fenaö og lóluvciöar beyfyrn-

iiigar, cíns og lijá iMÍiuia. Jlvc lcngi linnii hefír

vcriö nð sarnn fjárslorni þessuiii veit einglnii, cn ekkt vnr

boiiiiiit minþá oröið aö vegt að kaiipa biíjórö siiia (Slbundrixð

nð dýrleíka)) emln cr ckki sngt, uö lirui hafí vcrið gefín

bóniiiii fól, cöa aö Imnn liefði fenglö lán f;)'rir þvi sciii

á brast TcrÖíð, þó nokkiiö ticföl a brostiö og banii licfði

falast cpfir láninu.
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jarÖÍr sinar, að 40 af 70 konúngsjörðnm ’), seni

f)ar Iiafa verið selilar með innstæðu kngyldum iira

12 seinast liöiiiár, frá 1827—1839, en j)(í aÖ mestu

á árunum 1835—1839, eru orðnar eign ábúend-

anna®), og að verö allra þessara 70 jarÖa, samtals

30,188 llbd., var lokið 31. Júlí 1839, að undaii-

teknura einum 11,232 Rbd., sem f>á stóðu eptir

úgoldiiir, (f)ar af voru 2591 Rbd, andvirði 4ra koii-

úngsjaröa, sein seldar voru uin nýár 1839, svo

konúngs samþykki kom hingað fyrst um voriö næst

á eptir)i af eptirstÖÖvunuin var enn goldíð fyrir

31. Jaiiúar 1840 1897 Rbd. 32 sk., og er f)ó
atbug-

andi: að skuld f)essi var ekki eldri, eun

f r á r e i k II 1 n g 8 8 k a p a r á r i n u in i 1 1 i 1 . A ii g ú s t

1837 og 31.JÚIÍ 1838, á livörjuni (íma 13,497

Rbd. 07 sk, komu inn í fjárliirzluna fyrir konúngs-

jarÖir, aö mcstum hluta úr grcindum sýsluin. Á 5

Bcinast liöiuim áruinhafaíSkaptafellssýsIu veriðseld-

ar 13 konúngsjaröir ineð kúgyldtim, fyrir 5943 Rbd.,

og 8 leiguliÖar orðið við f)aö sjálfseignar bœndur,

auk euua svo kÖlluðu ‘‘Austfjarðajaröa og Ilengi

giSzins” í Austurskapiafells sýslu, er selt var fyrir

2284 Rbd, Jessir 8227 Rbd. saintals eru eigi að

siðiir alborgaðir að kalla iiiní jarðabókar sjóðin, og

iiáöu f)ó ekki kaupeudur konúngs samf)ykki fyrr enn

í siiinar er var að 3 jörðum, sein geiigu tií 1434

)) Af f)(‘á:4iim 70 vorii 5 eyði jarðir, og eru nokkrar af

þcim Jicgai* bygðnr ú ný, ertir að kaupcmliirnir höfðu

tckið við.

4. Janr. 1810 vorii ber að nuki iippboðnar 2 koii-

úiig^jarðii' í lijðuiu sýsliiiu, og urðu ábáciidiiruir Iiæst-

bjóðaiull að báðum, fyrir 1310 Ubd. samtuls.
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Kbdalii. Eiiis (M ii [lívr 0 koui'm'^sjarhir m eö lu'i g) I

d

-

uiii, sein 1H30 vorn seldar í Áriiess sýslii [laiiiiig,

aö 4 erii komnar i eigu ábúetKlanna, allar borgaðar

nlí liÖiul ineð 4652 Rbd. að samlöldu. ]>egar lui

her viið er bæU:

vcröi tveggja eyöijaröa í Ráiigárvallasýslu, 70 Rbd.,

cinnar eyði jaröar í Rorgaríiröi ... 42 —
Iveggja eyði jaröa og tvcggja annarra

jaröa í Vesturamtinu 862 —
^),

og [íriggja jarÖa í Suöiir-Múla sýslu,

og cinnar eyöi jaröar þíngeyra klaust-

urs, samtals . 2334 —
^);

J)á Iiöfum vör alls 52,375 Rbd. r. S., sem runiiir

eru iniú konúngs sj(S(Öin uui [>au 12 reikningskapar

árin frá 1, Aiig. 1827 til 31. Júlí 1831) fyrir eiii-

lömt jaröagíiz; af þeiin var 37,814 Rbd. r. S. lokiö

31. Júlí 1839, eii af eptirstöövnnum (14,561 Rbd.)

var [legar 31. Janúar 1840 búiö aÖ borga 3331 Rbd.,

svo aÖ einúngis 11,230 Rbd. st<>öu [)á óborgaöir

á vöxtum hjá kaupeiidunum. ^aö er eiiialg næsta

merkilegt, aö koiuingsjaröa salan í Gullbríngu-,

Kjúsar-, Árness- og Skaptafells-Sýslum ciginlega

ekki h()fst (aö nýu) fyrr ena 1835, og aö einúiigis

2980 Rbd. 15 sk. af greinduin 52,375 Rbd., voru

borgaöir í landsfjárlúrzluua fyrir 1. Aug. 1835.

5að lítur ()ví svo út, sein höröu áranna 1833—35

hafi hvörgi gætt á Suöurlandi, svo að penínga

ekla yröi, heldiir enii hallæris áraiuia, seni geiigu

') ll(íi* aö uuki voru komnir frá VcsturaiutÍnu 31. Janr.

1810 178 Ubd. 82 sk. fyrlr cina liáificmlu af Arnarstapa

timboði.

31, Janr. 1810 var biíii^ aÖ bæla viS 561 Rbt!., fyrir

eiiia jörö [língcyra kbiusturs.
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á imdaii Skálholts Jarða söluiiiu
,

og er svo fljött

og talsverílt peiiíiigagjald, [legar [laiiiug á steiidiir,

einlivörr cnn áreiöanlegasti voUiir Jiess, aÖ hcr á

landi söu enn nokkur peniiigaráö >)

,

og

iindireins fiess, uö niikill hliitl landseta gæti keypt

áhýli síu, ef [)eir œttii kost á, og heföu nokkra

aöstoö peningamannanua til þess.

Varla ferr hjá þvi

,

aö [>eir sem orönir eru

cigendur konúngsjaröa [lessara, eins og slúlsjaröa

kaupendiirnir áöur, hvÖrt heldur J>aÖ eru landset-

arnir sjálíir, eöa aörir, hafi aö mestu goldið and-

viröiö af eigin rainleik; [)ví [>aÖ er úskiljanlegt, aö

[>eir íaki pen/ngalán af ööriiin til þess, (enda bera

afsals- og veömálabækurnar í Kjúsar og Gullbríngii

Sýslu nanmast vitni um [)aö), [>egar [>eir eiga kost

') Ekki cr ^að að sonnu dlíklogt, að harðindii árin

1833—35, viðlíkt og- Iiallœris árin 1779—1785, luifi gjdrt

cinstukii luunniini hægra fyrir nð knupa jnrðir, [>tí ^0

Iiækkaði allur hástofii lujug 8VO í veröi, og kvikfé fjdlgaði

[)ví meir eem færra var eptir dfallið. (^etfa liefir llannca

hiskup skilmerkilcgnst lcidt i Ijds að jafnnn leiði af Iiall-
f

ærum, i ritgjdrðinni ^^uiii mannfækkun nf liullæniin á Is-

landi” í Félagsr. XIV. hls. 192-91, 209 og 211). En

hæði cr [>að, að pcníngnr [)cir, scra nskotnast hnfa þciin

cr selt gátu fénað cptir hnllærið, liafa áður vcrið í cign

[)cirra sem fcnaðin mistu og kcyptusíðan; cnda hækkuðti

ckkl landvdrur [)ær scm cru cíginlcgar kaupstaðar vuriir

i vcrði tim scinustn liarðinda nrin, svo nærri má gcta, að

margir Iiafi oi’ðíð að grípn til peninga siniin, til að kuupa

fyrir kaiipslaðarvdriir [)cgar laiidvdrnr vanfnði. 5*10 cr

og auðsært, að [)cir cinir gctn grædt á kvikfénaði eplir

liaröinda árin, scm gcta fært Iinnii frain á meðau [>au

standa, og aÖ licyafiinn clnn, cða stufii liaiis jarðarræktin,

og ekkert annaÖ, vcila [leniian gidða.
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á aö láta Ivo jíri^júnga Jarftarverösiiis rfgokliia,

hvursu lengi fiem vtira skul, og eru f»ó j:iriifiill-

koiniiir eigendur Iivöri [>eir gjalda koiniugiuuin allt

Jaröarveröiö eða einiiiigis [iriöjiiug [>ess, og hvört

hann eöa aörir eru lánardroitnar þeirra. Veö-

skuldabrcfin eru honmn og hvörjura öörum Beljanda

cins góÖ borgun fyrir tvo [)riÖjúiigaua eins og

sjálfir peuiugariiir, en kaupanda öllii haganlegra

aö raega njóta peniiigaláus [less, sem haim smám-

saman eptir heiitugleikura og efnuiina ásigkoinu-

lagi hefir i sjálfsvaldi aö borga eÖa ekki borga,

enn [less, sern honum kyimi aö vera falt hjá Ööruni

eiiiúngis meÖan láiiurdrottinii sjálfur fcer peiiiiigaima

áiiverið; eiida er [)að all álitlegur kostur viÖ peninga

lán [)etta freraur öðrum, að konúngur aungan upp-

sagnarfrest áskilur sér af skuldunaiitunum (kaiip-

endunum), en læturþá öldúngis sjálfráöahvört og hve

niikið [)cir vilja borga iiiiií íjárliirzluna 11. Júní

ára hvörs, án nokkurrar fyrirfarandi aövörunar af

[)eirra Iiálfii. ^að cru allstaöar aiinarstaðar haldin

eiiihvör liin mestu hlynuiiidi viö hvörja fasteign —
og [)etta inuiiu [)eir inerkismeiin

, sem fyrr var

getiö að tóku [ijóöpeniiigaláii hjá biskiipununi,

Finni og Ilaniiesi, hafa tekiö til greiiia — ef á

henin er veömáli fyrir [iJóÖpenínga iáni, sem ekki

[larf aÖ óttast uppsögu á iie kröfu um lúknmgu

[less af hendi lánardrottiiis ([ijóöstiptuiiarimiar)^

og staiida [ivilikar fasteignír eiiuuidt [lessa vegna,

jafnau í hærra veröi eim aörar, er aimaöhvört

aungir eöa óvarunlegrí láiispeníiignr staiula veð-

fustir í. ]^óaö nú kaupatidí væri svo heppinn, aö

haun I bráð gæti fengiö jafuvel lcigulaust
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peninga láii lijct einlivÖrjiiin einka vini síiiuin eÖa

iiái'mga,
Jjá er þaö J)ó ekki neiiia stundar friöur.

^að er sjálfsagt að skyldmeiiiií og aklavinír lijálpa

opt hvörr öðrum á Jjessa lund; ea cinginn lánar

vaudalausiim til lengdar peninga sína ineð J)ess-

um kjöruin ef nokkurr kostur er á að liafa gagii

af J)eim, annaðhvört á J)ann hált sera liðr tiðkast,

með jarðakaupuin, eða með úhuliu láni möt laga-

vöxtum, eöa á annan vcg, Eg get J)\í
ekki ímyndað

mðr að neinii sá, sem ekki heítr efni til að borga

J)aim hluta jarðarverðsins J)egar, sem ekki er

áskiJlð að gjalda skuli, taki til J)ess peni'ngalá)) af

öðrura, eiida raá eg játa, aö eg heíi áldrei J>ekt

betri og hagaulegri skilmála á kaupum ne láiii,

enii J)á sera konimgur gefur jarðakaupendum á Is-

laiidi, bæði im og fyrri, ekki sízt við sölu stöla

gözanna '),

^etta seni nú lieíir verið sagt um stölsgöza

og konúngsjarða sÖluna á seinni árum rekur oss

Jiannig úr sktigga um, að svo fáir sera aiingir

kaiipa her jarðir, nema J)eir sem geta borgað J)ær

útí hönd, eða bráðum iosaö sig við allt jarbarverÖið,

hvÖrt heldiir J)að eru landsetar eður aörir, sem

kaupa. 5að er svo lángt frá, að jaröeigenduriiir

eöa efnamemiirnir ennj)á haíi fært ser í iiyt eptir-

*) ^ctta sá llaniics Biskup, og var liann J)vi ávallt

frcmstur í ílokki til nÖ brýna Jiað fyri leiguliönniim og

eggja J)á
á uð bjáða i ábýli sín, áiueðan bvo göðurkostur

var úy og hcíi cg J>að cptir sannfröðiim maiini, að hann

liafi stumliim átt fiillt i fáng! að koma Jiciin á Jiað, J>ví

cingiiin J)öttist gcta ráðUt í kanpíð, nciualiaiin {rtli sjálfur

uög fyrir jai'ðarvci'ðiiiu.
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(læmi þah, sein koiiimgur hefii' gefíh [)eim iim

jarða sölii og peiiingalán, ah i stai!) {)ess að fækka

jörðum síiuim og gefa laiiiisctumim kost á að kaupa

{)ær, eða Iijálpa {leiin koiniiigslaiulsetum sem þess

við {)urfa, meö peníiigastyrk , bjóða {)eir i kapp

viö {)íi í jaröirnar, {láiigaötil svo er komiö, aö {)eir

liafa ekkí neina helmings arð af peníngum sínum,

möt vöxtum {)eim, sem {)cir gxlu gefiö í laiulset-

auiia eða kaupeiidaniia hÖndum. Saint vil eg aung-

um álasa, {)ó haiui kaupi, og kaupi dýrt, {)jóö-

jaröirnar — cf jaröar ábúandinii eöa aörir

ál)^lis{)urfandi diignaöarmeiiii ekki bjöða,

{)ví {)aö veröur {)ö seint eöa snerarna landinu til

lukku og hlessunar, aö þaö á sig sjálft, og

ekkí get eg kviöiö |)vi, aÖ laiidar minir haldi áfram

i þánkaleysí aö verja peníngunum einúiigis til jarða-

kanpa, {)egar {)eir loksins eru búnir að koma
{)ví fyrir sig, aö {)eir veröa {)eím ölln aröminni

með {)ví inötinu enn hiiui, aö lána {)á út raöt veöi

og lagarentu, og ekki get eg veriö í efa um, aö

samsíniia Eggers barúni í {)vi; aö þaö se ein af

aöai orsökiiiium til hiiignunar landbún-
aöarius, aö færstar jarÖir á landinu eru

eign {)eirra eráþeim húa(Eggers

von Islandy bls. 111.), Eg lieíi aö söuuu hvÖrgi

seÖ {)cssa meiningu eiiis hiklaust framsetta af þeim,

sem gefiÖ hafa rcíö til viöreisnar laiulinii, eiida heíi

eg I ritdömi {)eira (Lœrde Efterretninger for 1786^

hls. 421) ura ieöa bök, sein haldið er aÖ Jön

Eiríksson Konfercnzráð Iiafi samiö, ef ekki einnig

átt {)ált í ritinu sjálfii (sjá æfísögu hans bls. 94

og 122), fuiidíö á möti haft: aö {)aö muiii eigi svo
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mjög olla ólc.stri lanilbúiiaiiaríiis, aö færstir liændiir

silja Iifcr á lijálfseigii, sem liitt, aÖ jarÖiriiar erii

ekki í raun og veru bygðar laiulsetimi æíilángt;

en eins og áöiir er ávikiö (í 2rum {lœltinum), voru til

Jiess eMiIegar og g^Idar orsakir, aö landar vorir

ekki letu fyrri þenna [lánka uppskáan, [ló [leira

hefði búið haiui i brjósti, og skyldu tilíinniiig gat

komið Jóni EÍríkssyni til , aö vera ekki Eggers í

[lessu með öllu samdóina. eg [lannig serilagi

hafi útleiidan rithöfund fyrir mig að bera, fær [)að

ekki vcikt trú iniiia og sannfæringu [)ó Jóii Eirikssoii

Iðti annan [lánka í Ijósi 1786, og [m' síöur, sem

tíminn þá enii ekki var korainn til aö geta orðið

saimfæröur ura hið sama, fyri .[)ann,.sem leit á gagn

konimgsins og [)jóöstiptananna, og teður rilhöfundur

(sem einúngis liafði laudsins gagn fyrir augimi)

var upplýstari og laudsins [)örfiim nákunnugur

Uin [)ctta bcr ckki einúngis [>a5 rit Iians, scm liér

var nefnt og dnntir ritsniíðllslandi viðvíkjandi, Ijóst vitni,

hcldur. og árciðanlcgir ddinar cnna djúpsærustu ug vítr>

iistu landa vorra uin rit pað: llannca Biskup Finnsson

kallar [)uð ^‘fróðlelks-skrir’ og styður sig opt við [>að

lueinínguiu sinuiu ttl sönnunar (meðal annars [icirri: að

Island sé góðvænlegt land cf vel væri á lialdiö) uni lcið

og Iiann Iiælir ritliufundinum, sem ‘^liálærðum” og^‘vítr«

asta roanni” (i ritgjörðinni um mannfækkiiii nf liallærum á

íslandi í Félagsr. XIV. bls. 138-39, 158, IfiO, 178—79

o. V.), alltcins og Konfcrenzrnð M. sál. Stcplicnscn (ílians

Forsvar for Islands övrtghcd, bls. 63, og víöa í ísland i

det 18, AarJiundrcde). Ilaíi sami Eggers, cins og til cr

gctið (í æfisögu JÓI18 Eirikssonar, bls. 60) lckið sainaii

fríliömllunar tilskipunlna frá 13. Júni 1787, [>á er búii

cins óræLtir vuttur [>css, að mnnniiium var fullkumiugt
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Aiiiiars er útlU og ábúö konúiigs- og jijúíijarfta {>eirra,

scin bygt!)ar eru æfiláiigt, bczt til simiiiiula inerkis

itm, aö æfifesta sh aunganvegin kröptiigasta ineöal

til viöreisnar laiulbúnaÖíiinm , og eg má liör aplnr

laka mer Eggers orö (bls» 112) í rnunn: “leiguliöi

liefir alílrei (eiula {>ó hann leigi jöröina æfilángt)

sÖmu hvöt til, nö sömu gagnsmuni af, aö hngsa

nin eiulni'bút, eöa jafnvel viöurhald ábiiöarjaröar

siiinar, eiiisog sá sem veit, að hnn, {>egar hans

misslr við, fellur i skant náúnga hans; {>etla er

orsökiii til klagana {>eirra sem jafnaii gáiiga, um
iHðurnýöslu jaröa og e^Öileggíngn

,
gjöri eittlivört

úhappið leiguliÖuiinin jörðina arömimii, {>ú ekki sh

meira enn hann mnnili fá afstýrt, ef hanii sjálfur

ætti hana." En i meiga allir sumsinna Júni

Eirikssyni, að eigineigiiar útbreiÖslu geti ekki oröið

framgeiigt hör, nema meðölín til|>essseu í laiulimi,

um ástaml landsins
;

^ví “iuc5 ollu því uppgángsveðrf,

scm hiin innihcldur'’, cr luin sii fróðlcgasta af ullum

tiUkipunum lamlsiiis scm eg þckki. KonfercnKráð sál. M.

Stephcnscn varnn efa einnig koniínn á trii Eggers, þcgar

hanii 1806 ritaði Eptirmælí sín, því þar (hls. 630) tclur

liaunþað oingnungu scm Kristjáu GrcínRevcntlow lagðt

til, að litvega bácndum eignarrctt á ábýlum þeirra mcö

sulii hiskupsstcSIanna , nóg cfni i ódauðlcga hciðursrainn-
/

íngu þcssa göfugmciinis hjá cykonunni Islandi (sbr.

C/er. D, Revcntlows Virksomhed som Kongcns Kmhcds--

mand og Statcns Borger^ af A. F, Bergsoc, KIi. 1837,

2. D., hls. 226).' 5aÖ er og að sjá af undirbiiníngs at-

kvæði (Prœliminœrvoto) Jóns Eiríkssonar, iiiu Skálholts

jarða soluna (í æfísúgu lians bls. 161), nð Iionuiu svcið

það sárast, cf aðrir cnii ábiicmliirnlr
, scm ull líkindi

voru tíl, yrðu clgcndur að jot-ðuimm.
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eða í bændaiiiia liöndiim, cn cr etnúngis

eitt — peníngar; og er {>a^ fiess vegna, að

eg lueö Eggers (hls, 284, sbr. bls. 84) álít pen-

iiigalán og veÖsetiifngar óumflýaiilcga

n a 11 Ö s y n I e g a r t i I a ð k o m a I a n d b ú n a ö i n ii m
0 g u u d i r e i n s 1 a n d i n u u p p a p t u r.

Eg veit f)css dæmi, aÖ byggnustu og ráösettiistn

jaröeigaudi menn, sem unna fööurlaiidiiiu alls

gúös, hafa boöiÖ í og keypt koniingsjaröirnar svo

dýru veröi, aÖ rett eptirgjald á4seinustu nruniim,

f)ó
allur kvikfenaöur (landskuldareyrir) og smjör

(leigur) nii sö svo liafið í veröi sem allir vita, liefir

varla hýmt i tveim þriöjúugum lagarcntu af jaröar

verÖinu. Jtítta og {ivíumlíkt get cg eigi annaÖ

enn láð löniliim mínum
, f)ví með ()essu eru fieir

bæöi sjátfuiu ser til ögagns, og ()eiin af laiidset-

iiniim til aina, sem nnnars gætii átt kost á að

kaupa býli niáske {lolanlegra vcröi, ef peninga

menuirnir vildn lána f)eim peninga til kaupanna, og

sjá í f)ví sinu og annarra hag, í stað fiess aÖ bnika

f)á svona í beggja, já allra (eöa föðurlandsiii*^) van-

hag. 5aö er yfirhöfuð viðtekin regla (|)ar sem

konúiigsjaröa salan lui aptur er komin á) aÖ selja

koiuingsjaröirnar, ef f)aö seni boÖÍð er í jörÖina

gefur eins mikin eöa meiri laga ávöxt, eiin jöröiii

nöiir gaf ineö cptirgjaldíiiu aö Ölln sainantöldu.

Jafiivel fió eg nú ekki sjái færi á, aÖ iippgölva

jafnaðar eptirgjald eptir áðmicöar 70 komingsjarÖir

í Gullbringii ogKjósar sýslmn, má samt af liiindc-

aÖatali fieirra, laudslögmn og vcnjui) ráÖa, að

Eg gjori rú5 fyrir, að livor 5 JurÖar htiiulrnð, lueð

eimi kiig)’I<li, epiir gamalU Inmlsvenju og loguin, gcfi
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flestar þær cÖa allar cru seldar moira verði, cnn

ávexli f>eirra cöa eptirg^jaldi sambýöiir, og er þaö

öllu frcmur fjárltirzlu kouúiigsins iil liagnaöar og

ábata enii r/kismönuum vorum til lofs eöa dýröar:

aö J)ær, flestar Iblega á sig komnar og niöiirnýddar,

til samans 1131 liundruö 64 álii. aÖ dýrleika, ásamt

kiígjlduiuim, eru aö jöfniiöi seldar fjrir næstum

16 Spesínr liundraöiö ^) ; aö 6 konúngsjaröir í

50 áliiír í laiulskuld og lcígur, og aö 1 spesía sé tekin

uppí 20 álnii', cöa að 5 Ulul, (a: rentan af 125 Ubd. r. S.)

fién golflnir cptir hvor 5 jarðarlinnfiriið mcð kiigjldiim;

ætti J)á
sérlivort jarðar hnndrnð ckki að kosta yfir 25

Rbd., cf Ingarcntan ætti að kuina fram af cplirgjaldinu

(sbr. tilskip. 14. Maji 1834, § 1; Anitmanns Uiddara

Thorsíeinsons riígjdrð: om det islandske Afgiftsvœsenj

bls. 152 og Bvvnaðarritið 1. B. 1. D., bls. 159—(ilog 163).

') Við jafnaðarrcikiiíng þcnna er annnrs atliugaverdt:

að hundraðatalan cr tckin lir jarðabdkinnt frá 1760, cn

hivn cr þar á mörgvvm jrirðnm hœrri cnn nvv cr rclknað

til tiundargrciðslu o. s. frv. ; að 5 ejði jarölr , sem

fijálfsngt hafa vcrið scldnr næsta litlu verði, fylla ciiinig

hundraða (dluna; nð cnar lélcgustu og vcrst sctnu kon-

lingsjarðir (eins ogfærflcstar eru íGulIbríngu og Kjdsar-

sýslum og viöar til sjáfar) crii helzt hafðar á boððtdluni/

ncina oð þvi lciti, að kaupcndur fyrifram bjdðast 'dðþcim

cniira bctri, og að flcstar þessnra 70 jarða þvi cru orðnar

dýrari cnn 16 Spcsíur hiindraðið. Uppboð það (auction)

sem gjdrt var um nýár 1639 á fyvr nefndum 4 komings-

jurðum (63 hundruðum 40 áln. að dýrleika) cr ciiinig Ijds

vottur })C8sa, því ])á gáfu tiicnn að jufnuöi iiærfellt 21

Spesíii fjrir hundraðlð, og dnnur jdrðin, scin seld var 4. Jan.

1840 (Mdlshús á Álptancsi, 8 hundrnð 40 áln. að dýrlcika,

og cingin hnossgætlsjörð) incð 1 kiígjldi, hljdp í 610

Ubd. eða rúmar 38 Spcs. fjrir hundraðið; og ætla cg að

flcirum enn konúngi cinum luuni gcta Bkilíat, að f)að sé
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Árness s^^slu mel!) kúgyldum og 134 Iiundruð

samtaU aö dýrleika, erii seldar lierumbU á 17^

Spesíu huiu1rai^i5) og a5 konúiiguriun nú, af and-

virM |)Gssara jarða (4,G52 llbd. 22 sk.) hefír liðuga

18G Ubd* i árs rentu, þar sem hann áður, eptir

5 seinustu reikníngskapar áraiina meðal iipphæð,

einúngis hafði 84 llbd. á ári epíir [>ær, og mun

líku gegna með konúngsjarðirnar í Skaptafeils-

sýslu. ]^ó er Thorcliillii barnasköla jarðagóz einna

bezt selt, því af {>eim 11 jÖrÖum og jaröar pÖrtum,

sera skóli {)essi átti í Borgarfjaröar, SkagafjarÖar,

Giillbríngu og Rangárvalla-sýslum, eru 10 mcö lil-

heyrandi kiigyldum (nema 1 sem var í eyöi) seldar

síöan 1830, samtals 128 hundruÖ aö dýrleika fyrir

4914 Rbd., þaö er — næstum 19j Spesíii hvört

hiindraö; hcfír skóli {)essi grædt við {)að liðiiga

lOlJRbd. á ári, {>ví lagavöxtur penínganna er ISIö

Rbd. 5G sk, r. S., en árs ágóðinn af jöröuniun sjiiii-

tals að eins 95 Rbd., eptir 5 ára jafnaðar reikníngi

rfctt á iindan. Að vísu er við allar jiessar jaröir

aÖgætandi, að sjöttúngiir eptirgjaldsins áöiir ekki

fell í Inndsdrotlins sjóö, heldiir í umboösmaiinsins

(Adrninistrators) , sem embættis- eÖa tinibnðslaim,

og aÖ ráðstöfun og sala eptirgjaldsins af [>ess-

háttar jÖrÖum ekki fer ávalit scm skyldí, og

veröur stundum öðriim arðmeiri eim landsdrotlni

sjálfum; en með hvÖriigu móti verönr [)ó eptir-

gjaldiö hækkaö svo, að [>aö í annarra höndum geti

náð peningarentuimi, eptir sera nú á stendur, [)ví

BÍður sem kaupandi, eins og siðar skal sýnt, kostar

ckki sjónarvilla tóm, að þaiuiig miini bctur selt cnii ósclt

(fyrir aðrn cnn ábúandan) [>cgar kaupverðinu vcrður komið

á lagarcntu.



80

nieirii cnn kanpverMnii eimi iil jardaknupanna vha

eignanna i krr^H) og lcngd, og haini hvörki fær

mannslán 111; iiríshesta, sem konnngi cr goldið af

jöröiim lians í Gullbríngn og Kjósar sýsium.

kynni iní aö sýnast cptir [leasu, sein einnngis selj-

anda væri hagiir í, aö jarÖirnar kænni í hcndnr

lcignliöum meö aðstoð veðsctníngaiina, [lareð rentu-

gjald kaupverÖsins [lannig nemur raeirii enn eptir-

gjald (komíngs) jarÖanna; cn [lessu svara cg(einsog

síi^ar skal lí vikiö): iiíi jarÖarradítín mun, ekki ein-

líiigis gela geli^ lánardrottni , lieldur og skuldn-

nautínmn (eigandanum) [>ann ávöxt af jörðínni, að

hann aö minnsta kosti ekki eigi (íliægra mei^ a?)

svarn rentum kaupverösíns, cmi Gjitirgjaldinu áöur,

cnda [)á [laö væri nokkru Ctia tÖluverdt mimia.

Kptir aö vcr [)aimig, eias og nú var færi á,

höfnni kynnt oss peningabníkun vora yíiiliöfuri á

fyrri og seinni líinum, yfirlitið eptirdæmi [lað og

ujipörfauir til veðsctniiiganna, sem [)j()ðjí)rða salaii

og sölu skilmálarnir á svo margan hátt gefa, og

kríngunistæöur [>ær, sern yfirhöfiið viiðast að ráða

ö ð r 11 in e n 11 á b ú e 11 d u n u in s
j
á I f u m frá að

verja peningmn til jarðakanpa, er að [)ví komið, aÖ

ver nokkrn uákvæinnr veffuin

V. ENAR LÍKLEGUSTU ÁSTÆÐUR OG
RÖKSEMDIR TIL TREGDU ÍSLEND-

ÍNGA Á AÐ SETJA PENÍNGA SÍNA Á
RENTU, EÐA VÆRJA J)EIM TIL ANN-

ARS ENN JARÐAKAUPA:
Jeir eru allfærstir, sem gjöra ser eða öðrum

nokkra greiii fyrir fiessii, cða nokkiið hugsa um,



81

að brúka pcnfngana ö&nivísí en u allt of hefir ver-

ið siður í landi voru og |)cir hafa vanÍHt;

“svona gjöröu forfeöur vorir, afar og Jángafar, og þenna

8ÍÖ hÖfiim ver euiiþá daglega fyrir nugum”, se^a

{)eir, er J)ví kallað brall og brjál, að breyta

af gömlum landssiö og aðhyllast iitlendan varniiig;

en {laÖ væri óskaudi, aÖ röksemd [lessi sýwái sig

í verkinu {)ar sem hún á betur viö: aö vcr ekki

gírntiimst svo mjÖg útlendan varníng i orÖsins eig-

ínlegri þýÖíngu, útlenzk klæöi, allrahanda öþarfa

glíngur og svokölluö sælgæti, er kaupmenuirnir,

sera voa er, aldrei glejraa aö bera á borð fyrir

oss, ámeöan ver gaunguni á ætiö, þö ekkí sé {)aö

annaö eiui banvænt agn fyrir búnaöar- og lifiiaöar-

liáttu vora, er vör vegna {)ess afrækjmn jaröar

ávexti lands vors, aíla- og atvinnuvegi, eii seljum

matvæli vor, — ullu, skinnavÖrur og auuaö er ver

gætum hagnýtt oss til fæöis, fata og aimars hag-

ræöis, — fyrir víu og brennivín, kaíFe, tegras, sikur,

lóbak, útleuzk klæöi, húfur (kasket), stígvbJ og

skó m. íl., svo aö úlleiizkt suiö og keimur sh aö

öJIu frá hviríli til iija^) og svo að enir útJeudii

1) ^annig cr {laö til dicmis, cinkuiu í og i nánd viÖ

vcrzlunar staöina og séríJugi í ReiJíjavík
,

orÖið ‘diæst

nióÖlns/’ aö Iivur stelpan, sciii tll ^css sér nokkrii útvcgii,

sumar scm vctur bcri lítlcnzk svokdlluö sjdl (Schawler)

á licröutium cöa yfír hdföinu, sciii kosta 2, 4, 6 ogSUbd.

sLlfurs. Af vnrningt {lessum ílytja kaiipincnn, Seiu pekkja

smckk licimskíngjamia og nýdiigíigirni, árlega ný og ný

“raunstur”, sjálfsagt dUu girnilegrL og betri cnii {>au

en uiidanfdrnu árin(!?), og {)aö fer aÖ ætlun þeirra aö

allt gcngur útt Sama cr aö sogja iim karliuanna búningin,

shr. “Uúimöar ritift”, 1. B. 1. 1)., hls. 121,

6
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græÖi og dafiii, ekkl eiiuiiigís af vörum {lelm og

glingrl, fiein [lelr færa ofis, liehliir og af ölliira

vorum iniileiula varningi, áine^au v^r sveltum og

kölum viö útlenila fæöii, skjul- og lialdlaus föt, en

fósturjörð vor stynur undir [lessari vaiirækt soiia

fiiiina! — Svo hefir stjórnlnni blædt fietta háttaiag

Islendínga í augu, ab komhigur, og {laÖ áineöan

hanii var cigaiuH islenzkii höiidlunarinnar, meö
úrskiirði frá 8. Apríl 1782, segir oss á

heiidur “rfetlláfa reiÖi síiia fyrir {>á sök, að al{)ýðaii

á Islaadi svipti landíð og selji í kaiipstaðiiia nauð-

synleg matvæH sin”; og skipar ^^yfirvöldum laiids-

iiis og embættisraönnum, ckki einúiigis að leiða

enar hættulegu afleiðíngar af slikri óforsjálni al-

múganum fyrlr sjónir með bezta inóli, heldur

og með allri alvörugefni að sjá um að á

Jiessu framvegis verði ráðiii hót,” I saina aiida heitir

koiiúngur í opnu bréíi frá 1!). Apríl 1786 § 3,

*‘aö sjá {)aö ineð eiukar vel{)ókimn við iimbiia Is-

lands, ef J>eir af freinsta megni með allri ástundim

og forsjálni noti bjargræðisincðöl f)au, seiu

laiidið sjálft gefur kost á, og taki aptur

upp lifiiaðarháttu forfeÖra þcirra, f)ar út-

iendar matvörur {)á mimi verða |>eim óþarfari, og

þeir sjálfír færir ura að efla velgengiii sjálfra sín,

og hæfari til að njóta betra hliitskiptls og hagsælda,

að konúiigsiiis vilja og ósk,” Að koiuiiigsboð þessi

fiðu úr gyldi gcngin, eptír að fríhöiidlaiiiii komst á

detturvarlanokkruni í hug, nema jRTíy/mog hans líkum,

(sbr. ^^Fors^var for Islands fornœmiede Ovrighedy^

bls. 73—75). Lðtum vðr oss f)etta skiljast, og

viidum vðr eptir f)vf taka stakka skipli, breyta að
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gamalli laiidsvenju og siö forfeöranna í {)ví sem ú

ridur^ en taka f)að cptír útletidum sem orðið gætí

til eílíiigar bjargræðisvegunuin, án þess að vera

iippá {)á komiiir raeir eiia [)örf og nauðsyii krefur,

jþað mælti kalia skyiisaina, laiidi og iýb heillasaraa

faslheldiii við gamlaii fijóðar vaiia og laiids sið.

Hvöriiig getur f)að verið iiokkur afsökun fyrir siðaða

og upplýsta f)jóð ,
ef hún breytir ekki einsog

skynsemiii keniiir henni að hollast og arðsamast

sfe, “að f)að sb ekki laiidsvenja”? — 5vílík fasliieldni

við garala siði eða venju er blind og öllum góðum

fyrirtækjum til hnekkis og spillíngar, ef raenn ekki

eru færir uiu að sigra vanaii, og má f)ar um segja

eins og bóndinn segir við Atla (í 10. Kap.): “aÖ

f>að se illa farið að raemi viti fivílik dæmi, fyrst

f)au hneigsla f)á, og að hiii cptirkoinandi Öld f)vi

verði arfgengtilallrarheimsku, seni uppverði tekiii og

verði að vana.” Venjan getur nú fiaraðauki aiingan

afsakað, sem hlustaði eptir, fiegar tilskípuii frá 24.

Apríl 1833 var honum birt á f)íngi og Sýslumaðiir-

inn fyrir fiinghcirainum f)ýddi orð og innihald

fiessarar löggjafar, Eg vil því leitast við að færa

tii aðrar rökseindir raóti veÖsetiiingunura
, og sjá

hvað f)ær vega, og íinyiida eg rabr f)á, að enar

helztu megi vera þessar:

1. Veðseiuíiigar gcta ekki iLenzt hðr, neina

meiui æski peiu'iigaláns iiiót veði og lagavöxlum,

og er pciiiugaraöiuiunum ekki ura að keiina,
f)ó

f)ær tíðkist ekki, meðaii reutu staðin vantar.

2. Jaröirnar eru einhvör hin vissasía og var-

anlegasta eigii, þær Iivörki eyðast iib gánga utidan

við notkuiúiia, heldur eiiunidt heiuiar vegiia gefa

0 '
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P

bæ5Í ieiguli^a og Iniulsilrottnl fianii ávö\t ficin sðr-
i

hvbrjum ber, í fieiin auriim sem bábiim eru liag-

kvæmastir.

3. 5öcr erii föst eign í rauii og veru, eem ^

eigandinn aldrei missir, |>ó eignarskjalið glatist.

llann getur alla tið af afsatsbrefa bukinni sannab

cignarrbtt sinn, og þessuin fær cinginn svipt liaiin,

hvaÖ sem á gengur. VeÖhafanda |)aráinóli stoöar ^

J>etta ekki, J)ví liaiin fær ekki veðrettar sius aö-

notiö, nema veöskuldabreíið sb dglataö, jafnvel [)b

|)ví sé jH'nglýst.

4. Veðsetníngar leiöa eptir sig vantraust og

tortryggni manna á milli, svo aö J)egar skuldbindíngar

eiiihvörs eru orÖnar Ölluin kuimar frá {linglýsíng-

unni, verÖur houum syujaö uin liÖ og lán, og hann

neyöist máske þessvegna til aö selja eign síaa, sör

og lánardrottni til skaöa, fyrir verÖleysu; enda er

ekki heldur veösetniiiga J)örf, þar sem vandaöir

menn eiga í hlut, og hvörr treystir aunars ráö-

vendiii.

ð. eru vegur til penínga okurs, scm

bingaö tii heíir veriö 6{)ekt i landi voni.

C. 5eir sera eiga jaröir geta seö ser og síu-

um fyrir ábýlum, hröuær sein á liggur, |)ar sem

aörir raáske ekki sjá iiein úrræÖi til þess, þó {)eir

haii gnægö peníiiga. ^

7. Ilinír, sem ekki eiga fyrir jaröarveröinu,

og veröa aö taka lán hjá öörum til aö geta eignast

eÖa ræktaö ábúöarjaröir siuar, og leggja {>ær ura

leiö i veÖ fyrir láuinu, skuldbínda sig og eign sina

meö f)ví lánardrottiii, evo nö vandsöö crhvört{)cir

l
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cru eigeiulur nenm iiafiiinu eiiiu, og þá hvÖrðu

leiiigí [)eini hel/t á þessari vetibuadiiu eigti sinnl,

sein enda bælir á [)á tíundar útsvurí áiucöan þeir

loða á liennf.

8. $eir sem iðuglega setja pcnínga á rentu

og láta þinglýsa veðskuldabrðfum siiiiim, vekja

incð |)ví öfund aiinarra og óvild á möt! sðr, sem

[)eir annars gæiu hjá koinist. Loksíns heíi egheyrt

|)ví hreift

D. Að sainheldni og sparsemi mun! ekki veð-

skuldabrðfa eigniniii eins samfara og jarðakaupun-

um eða jarðaeigníaiii.

En röksemdir þessar eru varla eins öfliigar

og þær í fyrstu kuniia að virðast, og muau svör

liggja til þeirra [lannig:

Til 1. Eg heyri f)ví bariö við, að penínga-

möiiiitim voruin sð iiauðugur eiiin kosiur, að kaupa

jarðir, ef þeir eígí að liafa iiokkur not fjár siiis —
af |)ví reiitu staðiii vanti, og játa eg J)að nú sera

áður, að f)eim cr ekki eiiium með öllu um að keima

að veÖsetníngar eigi komast liðr á, Forn laiids-

veiija, vaiiþekkíiig og uinhugsunarleysið veldur f)ví,

að svo fáir sem eiiigiiin taka peníngatán, tíl aimars

emi sðr tii lífsbjargar, eða um stundar sakir,

til að geta losaÖ sig við eitilivört jarðarverðið.

^að kemiir færstum til hiigar að irkja betiir eða

til Iilýtar ábúöar jaröir síiiar meö peiiíngastyrk

aiinarra, J)ví það hafa {)cir aldrei sðð fyrir sðr, og

vita hvörki uð íhuga, að hvörju gagiii J)að kynni

verða J)eiin og Ööruin. Jetta er iiú yfirsjón Jieírra,

8CIH afrækja bjnrgræðisvegii sína, er Jieir meö peii-

íiigastyrk aimarra gælu við bjálpaö; eiieigiJieUa að
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afsaka peníngatnenníiia fyrir álasi {)ví, aÖ f)eim {)ó

fyrst og fremst sh ab kenna um peníngabrúkiin

vora, etns og Inin er, verða })eir ab lata ásjá,

að })eir sjálfir færi sbr auöin svo í nyt,

aÖ lianH sjáist meiijar })ar sem mest um varÖar,

að jaröirkjan og bjargræöisvegirnir taki nokkrura

framfórum bjá sjálfum þeirn; })ví ámeöan efiia-

mönnunum liggur fietta i löttu rúmi og þeir eigi

bnika peníngana, þó nóga haíi })eir })á, á })ami veg,

sem bjargræöisvegur sjálfra þeirra útheimlir og

bendir til, er ekki von, aÖ þeim snauöari geti oröiö

aö vegi aö taka peniiigalán til þessa bjá öörtim,

þegar þeir sjá slíkt eptirdæmi fyrir ser bjá þeim,

seni eru ens mcsta umkomiiir og alls ráö bafa til

nytsamra og heilladrjúgra fyritækja. Og þó Is-

lendingum aunganvegin standi svo raargir og marg-

faldir vegir opnir til bjargræöis og ntvinmi, ávimi-

ings og auÖlegöar, sem ílestum ööriim þjóöiim, er

}>etta samt aungum til afbötunar, seni ekkí gjörir

allar þær tilraunir til eílíiigar og viöhjálpar lands-

ins fáu bjargræöisvegiira, sera náUúran sjálf og

skynsamleg eptirtekt beiidir til. Ilvörr sem ver

peiiíiigiim síiium til þessa, befír variö |)eim mamia

bezt, því þar af hlýtur hami sjálfur aö uppskera

arð og ágóða öllum rentiim farsælli, eii meÖbræður

hans gott eptirdæmi og fööurlandiö óiuelaiilegar

lieillir og heiÖtir. En — þaö er opt öörii nær, og

þcss eru ofmörg dæiiiin, aö bæiulur her á landi

vaurækja ábýlis jarÖirsjálfra síii, tún, engiar, bygg-

íngar, fenað og yfirhufuð vinnu utaii húss og iiinaii,

áineöaii þeir eru að safiia pcníiigmn, annaöhvört í

þáukaleysi eÖa til aÖ kaupa fyrir jurÖir, gleymaudi
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að triiilii vaiiiar glrrtíiigar, sletiun og ;íbur5,

eii eiigjarnar vatiiaveitingar og vörzlu; a5

ibúðar- og úiíliúslii erii fallin, eÖa bygð eiiis og mold-
/

argreii, sem hvörki meiin iiö skepnur geia snúið

sðr við í, en allt liryiiiir niðiir {legar miniist varir

af fúa og sagga, sem |iar hjá eyöileggiir alla |>á

hliiti sem kofiiiii geyinír og sýkir menn og skepn-

ur^); að ullarvíiina, matreíðsla og niniur verk íniian

húss og utan aungum framfÖrum taka o. s. frv.

^eir sem safna peiiíngiim á {lessa lund verða í

<) Híð konúnglcgaGcncraUo11kaminergjurði{)egarl776 {>á

fyrirskiimntil þeirraStiptanitmann8Thú(1alflog({>ávcranda)

Amtnianns Stcphcniciis, í bréíl frá 2 Marts , til full-

koinniinar ijárrækt vorri og ullar gæðum: að fjárhús

fyrir 20 fjár skyldi að minnsta kosti vcra 10 áln. á lengd,

6 á hrcldd, incð álna báfum veggjum að innan, og

þcim miin lengra að sclmii tiltolu scm það er œtiað handa

ílciru fé (20 álii. fyrir 40 fjár o. s, frv.), að einn eða tveir

stroinpar séii á inœiiirnum, og par að auki lítill opinn

gluggiir efst á hnröu en annarr á liinum gaflinum
;
IRd,

fickt til hreppsins fátækra sjciða cr lögð við, fyrir hvörn

8CIU byggir minni fjárhús cnii {mnnig er tiltekið, en þar

lijá skyldi rífu þaii fjárhús sem diöglcga væru bygð, eða

öðriivisi cnn fyrir var lagt, og endurbyggja {>au fifðan á

fyrirskipnðan hátt. Færsta bændur vora muii nú ráma i

að þvílik tilskipun nokkiirntíina liafl vcrið til, endamunu

fátækra sjdðirnir ckki græða stdrt við yfirtroðslu hcnnar,

|)d enn])á8é hún f gyldi ng oss ckki œtti uð {)ykja mikið

fyrir að taka þvílfkum heilráðum stjdrnarráðanna, þar

vér ckki sjálfir höfuiu vit fyrir oss; {>að var þvf og

næsta vcl á minnst í byggíngarhréfam Johnssona Etazráðs

handa konúngs landsctum á Norðurlandi: ‘^að þcir, meðal

nnnarra gyldandi laga, skyldu halda sér fyrrtóö bréf

um fjárliúsa byggfngu og sauðfjárrœkt cptirréttanlcgt.''
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raim og veni ælíÖ fátækir, livörsu iniklu sem þeir

fá safnaö, og hvÖrsu niargar jarÖir scin J)eir knupa,

|)eir eru fátœkir í ejálfr! auölegöiuui, fátækir í

því sem mest á ríöur, í nytaömum og upphyggileg-

iim verkum. er næsta Iitila verdt og nlmenu-

íugi þarílitíö aö katipa jarÖÍr, eöa aö auögast, ef

eigaiitlauum ekki er hiigleikið um aunað eun eptir-

gjaldiö, eöa ef arösins hvörgi gætir. Að vísu

er þaÖ þarfaverkiiuum stuudurn í vegi, aÖ verka-

meuiiirnir ekki fást. Veldur því, meÖal annars,

bæöi húsagaleysiö og sjálfhirgiugsskapur viuuuhju-

anna, þareö vinniimönuum jafiivel þykir niöui'lægíng

i ööruin eiiis (hroÖa)verkum og túua slöttuu eöa

garÖa hleÖslu; eiuuig sá fásiuuu vaiii, ekki eíiuiiigis

kotánganna viö kaupstaðina, lieldiir og svcita inanii-

anna (aÖ ögleymdum lausamöuuunum) , aö leggjast

í “púlsmenusku” lijá kaupmönnurn á vorin, þegar

hægast og heulugast er aögjöröa viÖ alla jarÖar-

rækt og garöa hleÖslu; og hefi eg heyrt þess sÖmi

dæini, aÖ meiiii, sem falaÖir hafa veriö lil sveita-

vinnu þessarar fyrir 5 íiska á laiidsvisu um dagiii,

aiik bezta fæöis, heldiir hafa kosiö á aö gcfa sig

í kaupstaöar vinnu fyrir 40 eöa 48 sk. daglaun,

Gg — 1 eÖa 2 brenuivius slaup meÖ þiirrum hrauö-

biia i iippbút, og mim þaö helzt vcra þessi veizla

sem þeir gángast fyrir.

Eii auk þess sem opt má lá ríkismöiiuunum

yfirhöfiiö, að þeir ckki hiröa um aö bjargræÖis-

og atviuuu-vegir sjálfra þeirra nái framföriiin, þó
þeim sö þnö iiiiiaii haudar, og aö þeir iiieö

sliku ejitirdæini letji ena uiukoinuinimii til iiylsamra

fyrirtækja og gúöra verka, er þeini og aauarsvegar
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um a5 kenna a5 peningar cru hér eiiiúiigls hafðir

til jarðakaupa. j^ess er áöur getiö, aÖ þeir leyni

aÖra pcninga eign siiuii, eÖa reröi sem menn kalla

h ríkir svo eingiiiii viíi, fyrr eiin fariö er aö skygiiast

um eigiir fieirra eplir J)á dauöa. Jaö er eingiii

I

von til, aÖ |)eir sem svona fara aÖ ráöi síim — og

Jiaiuiig er og verður stefiian yíirhöfuð, ámeÖan haldiö

' er viö gamla vaiian og menn verja einúngis pen-

ínguinsinum til jarÖakaupa — söu beönir peníngaláns;

en hvörjiim geta J>eir J)á kennt um aö ekki fái þeír

reiitustaö fyrir penínguiium, nema sjálfum ser?

J)að er nátlúrlegt aö eiiigiiui biðji [)á liös, ef eiiigiiin

veit aÖ {)eir niiiiii geta liö veitt, eöa {>eir jafnvel

synja {)ess (sem líka cinalt ber viÖ hjá þeim sein

fylgja gamia vananimi, að læra sem fyrst aö herja

ser) tii aö geta safnað jaröarveröinu í iiáÖum, eöa í

** friöi skemt ser viö “{)ær krínglóttu”,^ og er hörmúiig

aÖ vita {)annig fariö meö velfeingin aiið, aö eing-

iim fái hans að notiö fyrir einberrar óvenju og

hleypidóma sakír. HvaÖ getur veriÖ aö {)ví {)ó

hvörr viti fjárhagi aiuiars eÖa peníngafaung, sem

menn eni velaökomnir? — ÁmeÖan ekkierkostur

I

á aö hafa lagavöxt peníuga siiiiia meö ööru inóli,

eim ab setja {)á á reiitu, eöa peníngaverzliin vor

ekkí fær aöra rás
,

getur ekkí atuiaö veriö bctur

ráöiö, eiin að róa hör aö öllum áriim, og mætti

peiiingamöiinunum sjálftim vera mest aiint um siikt.

Bæöi eldri og iiýari lög Dana beiida inönimm (serilagi

ómyndugra fjárhaldsmönimm) til — bæöi penínga

eigeiidunum sjáifum til gagns
,

og {leiin til hægri

verka sem pcniuga {larfnast til aö kaupa ser ábýli

fyrir, eöatilanuarranytsainlegra athafna og aöburöa —
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ad bjóÖa peníiiga til láiis á fjölmeuiiiistu mami-

fuiulum, á [)íugura, viö kirkjur og í fröttablööum

(D. L. 3-17-28, sbr. tilskip. 21. Decbr. 1H31,

L, § 16, opiö bref 9, Marz 1792, konúngsbref 7.

Febr. 1794 § 19, tilskip. 5. Maí 1830 § 20, og

opiö bref 26. Júlí 1831) ef þeim ekkí veröur ineÖ

öörii möti komið lit á reiitu. 5»*^ er hvörgi liægra

enn á m a n u ta Is þi ngiin u ra aÖ fullvissa sig iim

með þessum hættí hvört nokkiirr se láus [)urfamli

eÖiir ekki, ])vi þar erti svo margir samau komnir,

að bæöí má |)vilikt uppboð verða [ijöðkumiugt

imian sýslu og naumast til dn^tis, j)ar seni allir

sýsliibændurnir koma samaii, livörr á siiiii {)iiigstað,

og mundi nokkra jafiian vaiihaga um peníiiga, en

hafa iiögveö íyrir. Eiiis eru fjallskilarðltirvorarail-

hentugur staður til að falast eptir eöa bjööa fram

peiiíiigaláii; að eg ekki tali um iippboð peiiiiiganna

á kirkjii stöðunum, i timaritum og á aðra vegu

er öllum stendiir i sjálfsvaldi. Eingiun veit öfrei*

slaö , og er ])aö reynaiidi fyrir báöa
,

jiami sem

Ijá vill og hiiiii er láii vill taka
,

hvört [)ess er

nokkiirr kostiir, en allir sjá, að enum nauðstadda

cr vorkun, {)ö haiin ekkí á svo opinberan liátt

beiðist peníiigaláns, enda {)ö slikt opt megi vcl

heppnast, og {)uríi ekki að fæla peníngamenina,

sö nög veÖ undireins boöiÖ fyrir penínguiimn; eii

hvörki er þetta venja annarstaðar — {)() við kunni

að hera, aö láns sö æskt í frettahlöðunum af

öiiafngreindum mamn, er |)á fyrst gcfur nafii

sitt uppskátt lánardrottni siniim þegar [lessi gefiir sig

fram — nö lieldur eptir kringumstæðuiium her að

væiita, allrasízt ámeðaa aungum af peningamöna-
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uniim Bjálfiim verður f>essi tilraun til að koma

peníiigiim á reiitu að vegi; þaö eru því og þeirra

sjálfsvití, að þeir aiingaii rentastað hafa eða fá,

er þeir ekki lelta hans, Ilekliir ekki fá þeir borið

fyrir, að þá vanti rcntustað fyrir peníngana, nema

loku se skotið fyrir, að brúkunarieysi þeirra eða

vanbrúkiin verði afstýrt með öðru móti, t. a. m.

ineð kaupum á þjóðskuldabrefum , án þess að lilið

sé til atvinnuveganna sjálfra eða jarðarræktarinnar,

livartil peniiigiinum erbezt, en samt sjaldnast, varjð

hðr á landi.

Til 2. Að söiinu erii jarðirnar óhult og áreið-

aaleg eign. Eptir að tilskip. 17. Apr. 1833 § 2

og 3 lagði á hliitaðeigenda vald að ákveða, hvört

eii selda óðalsjörð skyldi vera brigðum undanskiliii

eður ekki, er heldiir ekki við að búast, að brigð-

írnar framvegís trublí eða raski eignarreUíiium tii

muna. En hvörsu opt takraark ast ekki eigt að siðiir

eignar uinráð manua yfir jörðum þeirra? höfum ver

ckki sífeld dæini uppá laudaþrætur, sem aö spakra

niaiina dómi euda erii framförum landbúnaðarius

ab lálma^)? Eru þess ekki nóg dæmi, að ágeing-

ur nábúi iioti ser meinleysi landsetans, serhiifiii

eÖa kostgæfnis- og dáðleysi að nota laud sitt?

og gángist þaö mjög leiigi við, muii verða torveldt

að koma öðru á, eða kippa i líðia aptur, og það

þó hin venjulega 20 ára hefðar brúkun ekki gæfi

eignar rfeíl, 5ctta ber viö, og getur allt farið svo

fram að landsdroUiiiii, sein ináske býr lángar leiðir

fjærri, komist ekki aö því fyrr eiin ofseint er að-

*) Sjá Ei'gers Schildcrung bið. 10!), og lœrde EJlcr-

reíningcr 1786, bls. 421,



02

gjöröa, og eptir að haim cr biíiiin að inissa rtittar-

veriul f)á
eðu aöniiiiiiar meðÖl, setii haim öUi áður

kost á. ^aimig eru iiiörg itök uiidir komiii i

engjiim aunarra, heitilandi, skögiim og rekum, lax-

veiði fyrir annarra landi, o. s. frv., og var fiað J)ví

á göðum rÖkum bygt, að EtazráÖ Joiinsson, meðal

annars serilagi skoraði á,“aÖ koiiúngs landsetar (norÖ-

anlands) með kostgæfni skyldu halda iiudir jarð-

irnar ÖIIu sem f)eim rettilega tilheyrði, til fjalls,

lágtendis eðiir fjörii, með kappi banna alla öheim-

ila ineyzlii jarðarcigna, en jafnframt tílkynna uin-

boðsmaiminum hvað fram færi, uppá f)að að fiessi

gæti gjÖrt jaröarinnar rbtt gyldaiuli aö Jöguin.”

Landsetauuin er opt lítt iim fietta hugað, einkum

búist hnnn ekki við að sitja jörðina lengi, eða njöta

landsnytja liennar. Allt lendir á laiulsdrottni. lldnn

hlýtur aö verja eign sina, hefja og sæk ja mál eign-

arretti siniini til vcriular, sem á endainim optkosla

haim raeira eim ílakið eða deiluefnið var verdt,

|)ö f)að að Öðru leiti viuiiist; en inissi lianu f)ess,

f)á
heíir hann ckki eiiu'mgis aÖ öiiýíu varið lil

f)css ærnum pciiingiim, heldnr einnig liðið slíkan

skíiöa á jaröarvcröiim, sera ítakinu nemnr eöa f)eiin

reUiiulum sera undan gengii; þaimig gctiir eigandiim

sjáifsvitalaiist liöiö skaöa á eigii siniii, f)ö ekki

gángi Iiún íilgjörlcga undnn, enda getiir húii |)ar-

aÖauki eyöilagst bæöi af iimbrotum náUúrunnar og

fyrir illaábúö og vanhiröíngn ábúundans, aö eg ekki

eim freniiir lilgreiiii margvíslegaii skaÖa og kostnaö,

sein vis af útbyggiiigiiin
,

úUektiim og útbyggínga
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niálum^). Öllu þessu komasi {)elr hjá, sera ekki

kaupa flelri Jar&ir eiiu ábú^arjörð síaa, ea setja

peníngaiia á reatu hjá öörum í^álfseignarbæuduni,

eöa þeiin sem meö peiiinganim hjálp geta orÖiÖ

f)aö. j^essir hafa bæöi tækifæri og vilja til aö

verja eign sína mót annarra ágáagi, svo lánardrott-

inn hefir futlvissu um aÖ veöinu aö svo miklu leiti

ckki fari aplur; hana er og sjálfur utanvÍÖ allar

landu[)rætur, eada lika heflr hana aögáag aö öörum

eigum sku’dunautarins, Iirökkvi ekkí veöiö til(D. L.

5—7—9 og 17), sein varla })arf aö óttast, se {)aö

í aokkru lagi frá iipphafl
,

{)ó einhvörr skikina

eöa lililfjörleg eignarnot gángi undan. j^araöauki

eru {)au má;, sem risið geía útaf löglegum veö-

setningum eöa veÖmálabröfura, svo vafalaus, og

ailiir saanaair fyrir láiiardrottia svo greiöar aÖ-

gaimgu, aö varla erii dæini til aö þau hafi falliö á

Iiann, aema hana haíi heitt svikuin og ráugsleitiii

viö skulduaaut siiin.

Aö vísii getur laiidsdrottinn gjört sör von um
jafiimikiö árlcgt afgjald af jöröuimi, sem almeiia

venja aö forau og samningar lailli haas og laadseta

ákveöa (sbr. N. L. 3—14—15, tilskip. 15. Mai

1705 § t) og aýaefnt rit bls. 153); ea bæöi getur

út af {)vi brngöiö, gángi aaiiaölivört jöröia löiuverdt

af scr viö bilííiigar iiáttúrnnaar t. a. ai. viÖ ágáiig

sjáfar eÖa vatas, skriöur og saiidfok — (sem hæglega

geta gjöreydt jöröumii, áa {)ess nokluirs cadur-

gjulds sö voii, Iivörsu ríkur sem ieiguliöinii vera

kyani, sc ekki í líma viÖ gjört, hvað sjaldnast

’) Sbr. rit PrúlUstð Scru Tnmasar í IjUiiuðiiriÍtiiui,

1. B. 1, D, “um jarÖabyggíng, lucöfurð ng líUckíir.’*



04

ber við og sfzt er Hb vænta af ieigulíðanun]) eÖa leigu-

liðinn gjörir einlivörja sðrlega jarðarbót, sera hann

að lögura og sannsýni ættí að fa iiinbuiiaða af laiids-

drottni raeð uppgjöf eða afslætti í eptirgjaldinu,

(abr. N. L. 3—14—28, 30 og 32, einnig Thor-

steinson om det islandske AfgiftsvœsenhX^. 145—46),

líka er vandsðð, hvört
{
að sh jíirhöfuð landsdrottni

og landseta haganlegra að eptirgjaldið sð í fríðu

eða landaurum, enn i peningum, eptir föstum raæli-

kvarða jarðarverðsins ^) t. a. m. likt og renta sú

er penfngarnir árlega gefa lánardrottui. Sð land-

skuldarfe og landaurar i háfu peníngaverði^ getur

það orðið landseta að skuða, að hann gcldur eptir

jÖrðina í landauruin, en landeiganda aplur á inót i

góöu árunuin eða Jiegar peiiíngaveröið hækkar. jþað

er jþví mest komiÖ undir árferðinu og kringura-

stæðuniim, hvÖrt iandaura eptirgjaldið sð lands-

drottni eða leiguliða hollara enn fast ákveðið pen-

ingagjald, og má |)ó ciin fremur ráða bót á happi

og óhappi hvörs um sig í {lessu tillíti, ef eptir-

gjaldiö er borgað (i friðu eöa) i peníngum, eptir

hvÖrs árs gángverði á iaiidaurum eða cptir kapítuls-

ta\ta, cins og nú viðast livar viðgengst á ]^)jóðjörð-

A5 ö5ru lciti gctur færBtum búcnduiii, sem Bitja ný-

kcyptnr Jnr5ir nu sein stcndur, og iuc5an fiær soljnst {>ví

geipi vcrði scin ná vi5 gcnggt, or5i5 hngur í 6vo vuxiiu

cptirgjnldi, og er jþað sjálfsagt, að verÖhæð jarðar-

innnr nunguu rótt gcfur húsbdndanum til að

hækkn cptir bví cptírgjaldið vi5 landseta, j>d

fícir cinnig kynnu til að vcra, sem lejfa sér {>enna

grdðrarvcg og rcynn þaniiig til að fá Ingavuxt fjdr síns;

sbr. grcint rit bls. I(i2.
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* um landsiiis, samkvæmt tilskij). IG. Júlí 1817. Eii

hvörigiir [>arf að últast, allras/zi í liarÖæriinum, aö

gúöar og vel verkaöar laiidvörur ekki gángí út í

^ kaupstöðum (e^a aniiarstaðar) fyrir peninga; ekki

þarf heldur skuUUiuautur framar að óttast eun

leiguliM, |>egar harðast er á um laiidaura og þeir

' ckki liafa penúiga ráð, að lánardrottinn sjái ser meiri

hag við peuíngana eim landaurana óselda, enda [>ó

I

honiim gjaUlist }>eir eptir kapitulstaxta; og er því

sú ástæ&an gcgn veðsetningunuin, að skuldunaut-

arnir ckkí cigí peníuga fyrir árs rentu láusiiis, á
i

fivi vcikari rökum bygð, sem liann og lánardrottinii

eiga allan lagarðtt á, að ákveða rentuna í landaur-

um eplir kapitulstaxta á ári livörju, eÖa eptir gáiig-

,

veröi jieirra á hvörjum tíina, líkt og í bezta til-

gángi var ákvuröað í Skálholts jaröa söluskilmálum,

Jaungu áður eiiii kapítulstaxtar urðu til; peninga

örbirgð manna á milli, eða bjá bændum sðrilagi,

getiir lieldiir ekki orðíð en sama ineð nokkurnvegin

penínga verzlun, eöa eias eptir og áðiir enn veÖsetn-

íngarnar koinast á, [>ví j[>á liljóta íleiri að fá peii-

íngaráÖ
,

[>egar |>j(jðpeníiigar laiidsiiis ,
leigujarða

veröið, vaxtarlausir og ómyiidugra peiiíiigariiir koma

á kreik og fara að verka til aimeimings heilla, við

framfarir jaröirkjunnar, undireias og bændur vcrða

* cigeiidur b^la siima meö aðstoð veðsetniiigaima.

En [>ó ílciri [>aimig iijóti góðs af annarra pcnítiga

faniigum, er |>að svo láiigt frá, að rikísmeniiiriiir

missi við }>að nokkurs í, aö }>eir }>vertámóli græöa

})cím miiu tncíra við peiiíngana eim jarðaeigiiiua, scin

ársreulan nemurineirii emi lögákveöiö og veiijulegt

V
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afgjald jarðanna, átueðaii ])ær slanda í svo háfu

veröl sem nú er.

Til 3, er líkt fyrir lánar- og laiids-

drottni, aÖ veör&Unrínii ekki er fullkomlega feng-

inn meö veöskuldabröfínu einu, helditr enn cignar-

r^tturiim meö afsalsbréfinu eintómu. Retturiim

(o: mót þriöja manni) er fyrst til að öllu leiti

eptlr aö búiö er aö J)ínglýsa þeiin og rita J)au

í afsals- og veömálabókina, og úr ])ví, hvört

heldur hið þínglýsta frumskjal sjálft

vantar eöiir ekki. Sá er eini munuriim, aö veö-

röttinum ekki veröur beiit, nema hið retta

veðskuldabröf sð við haft, og það ])essvegna, að

f)aö, raeð retti f)eiiu sera f)aö gefur, getur gengiö í

kaupura og sÖIum raanna á milli, án þess að nokk-

urs sh getið ura það á þíngura, og farið f)anuig

endalaust frá manni til raanns, enn þótt skuldu-

uauturinn eða veðrðtturinn se hiun sami og óum-

brcyttur. ^etta á sðr ekki stað við eiguarrettin, haim

verðiir ekki íluttur frá einura til annars, nema með

nýn afsalsbrðfi, sem einnig verður að J)ínglýsa, eigi

f)að að geta gyldt raót þriðja manni. Bera kanii

það viÖ um veðraálabrðf, að lánardrottiim sð sv.o

samvizkulaus, að heimta skiild sína hjá skulduiiaht-

iuura, f)ótt iianii hafi selt eða frarasalað (transport-

eraö) Öörum skuidabrðfíð, o. s. frv. ]^að var |>ví

iiauðsynlegt — bæði til að vernda skulduiiaut eða

útgefanda skuldabrefsins fyrir að krafið væri skuldar

að Iiouuin optar enn eiiiusiiini, og Iika þriðja raann,

sem kynni að hafa feiigiö J)að að veði^) eÖa á

0 alvcnja, f)ar scm vcðsetníngar tíðkast á

Htmuð boi'ð, að vcðbref og uniiur skuldabrcf cru vcðsctt
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annaii licUt aft;aliii^ s^r lil cignar af einun fyrsta

og ríiUa líiiiardroUnl, sern og Ul aö efla óliiilta

vcrzluii og viöskipti nianna á niílli — aÖ tilskip.
*

tí. Felír. 1798 gjöröi J)á ákvöröiin: “að {)að skyldi

vcra lánardrottins skylda, að fá skuldunauti sfniiin

aptur handskript lians kvitteraÖa, {)egur skuldinní

aö öllu er lokiö;auk [less eigi hann, í skuldunautar

eöa uinhoösinanns hans nærvcru, aö rila þaö, seni

skuldunautur kynni aö borga af skuldinni, á sjálft

skuldabrefiö, og gefa að auki kriltun um [laö söri-

lagi; aö skuldunautur annars ekki {Hirfi að svara

skuldinni, eöa (ámeÖaii) reiitu af {)eim lilutaheiinar

sem hann frambauÖ á röUum g;jalddaga; einnig

aö kvittauír fyrir skuldum cöa skulda partí, scin

ekki er kvitterað fyrir á sjálfii skuldubröniiu, gyldi

einiiiigis inót útgefanda kvitlananna, cn ekki nuU

öörum ({iriöja manni), sein með vcösetníngu, frani-

sali (Trausport) cöa eplir einhvörri annarri löglegri

heimilun kynni aö vera orðinn brcfsins rcttur hand-

halds eigaudi, {)u að undanteknum ársrentum skuld-

arinnar, sem lausar kvittanir cinnig eiga aö gylda

fyrir möt öllum seinui eigendum skuldabrefsins.’*

8ama orsök er til {)ess, aÖ skuldabrcfinu ekki veröur

allýst, ne {>aö afmáÖ i veÖmálabókinni
,

ueina {)að

sjálft nieö áteiknuðum kvittunuin komi fram fyrir
%

reUin, ásamt skjölum {)eim (transportum) cr sanna

luættu afsul {)ess frá fyrsta til seinasta eíganda

i eÖa lánardrottins. Eii misfarist {>að eöa glatist

óvörum , er skuldinni samt auiiganvegin tapaö, og

eins og Iivórr annarr Iilntur scm vcr5 hclir; keiiiiir {leíía

einkum til gagns og nota þegar meiin hafa biáSa en ekki

lángvinna {)nrf á pcníngaláni.

7
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vcra má skiildunanturlmi svo snnurærdur iini

ráðvendui láiiardroUius siiis, Iianii ekki víli fyrír

s^r eigi RÍ^ 6Í(Sur imUuiælulaust gjnlda lioiium

skiild síua, fiareö hniin líkn veit, vib eiiigiiiu aiiuarr

fær haft gagii af skuldabreGiiu að heimildarlnusu.

Skuldunauturiuu heíir þá ckki hcldur iieiiin aiiiiaii

vniihag af glötun veöskuldabrefsiiis
,

ciin ab liaiin

ekki fær {)aö afmáb í vebmálabökinni; vilji haiin

})arámóti krefja rfeUar síns, eru eiiigin önmir lir-

ræbi fyrir lánnrdroilin, eiiii ar) fá koimngsleyfi lii aí)

stefua })eim sein kymiii aö hafa breGö í hciidi, tíl

fib konia fram meb })ab innaii ákveMns tima, veiiju-

lcga 1 árs og 6 vikiia frá })ví aö stefnan er sein-

ast hirt, á })auii liáit scin leyGsbrcGð tillekur, ebur

og meö })eiin liætti, sem (ilskip. frá 7. Febr. 1823

(sem iiii luælti sýnast aö geta gyldt her í viölög-

um, nÖ })ví leiti hiiii getur átt ser hör sta5) fyrir-

skipar. GeG sig lui eiiigiuu fram nieð skuldabröGÖ

iU ens ákvebna tíma, ne Banni eiguarrett siiin til

})css, dæmir röUuriiiu })aö öiiýlt (moHÍfwcret)

,

og

ver5ur })a5 síðan afináö í veðniálubökiuui, en döinur-

imi gefiir })eiiii, sein hanu Öðlast, allaii himi sama

rttt og veðskuidabreGö sjálft áöur emi }>aö týiidist.

^aniiig er skuldimii öliælt, eiida })ö breGö glutist,

brenui eöa komi í |>jöra cöa ræuíngja heiidur.

Eii hvörsii opt ber ekki viö, aö peníiigar — sein

eiiigiiiii getur lielgaö ser — fara á [)essa

lund, ámeöan veriö er aÖ safua }>eim til jaröakaup-

amia, eöa })eir liggja arölausir fyrir? Aö sömiii er

})aö iiokkurr kostiiuöur fyrir láiiardrotlin
, aÖ iiá

fullmn retii síiium eptir skuldabröGiiu nieö teöu

inöti, cn }iö sjaldnast cöa aldrci svo luikill.
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liaiiii jafiiist vi^ {lanii kostnalS $ioni opi rís af

lan(ln[)rætmn fyrir jaröcigciuhirna
,

eiula erii þvílík

sknUrmnáÍ ætí5 anriiinnin og öllu vafamitini eiin

luiuluþrætu inálin.

5uð er aö öðrn leiti eingin meiri vera í jaröa-

eigninni enn í jaröaveröinn. Ver sámn |)verlámoti

nýskeÖ, aÖ lánardrottian ekki einúngis hefir aögáng

aÖ veÖfe sínu, heltlur og aö ööruiu cigmn sknldn-

nautarins, ef |)aö er fariö forgÖi*öiiin eöa hrökkiir

ckki fyrir skuldínni.

Islendíngar hafa Íika haft færi á aÖ taka eptir,

aÖ dfriðnr, hallæri og peníngabiltíngar geta komiö

breytíngu á jarÖakaup og jaröaverö, ({)ó {)eir ekki

haíi oröiÖ fyrir aö missa sjöltúng fasteigna eimia,

eiiisog Danir viö peníngabreytíngima áriÖ 1813,

sbr. tilskip. 20 Marz 1815 § 1) cnda fxS hvörki

jaröeigeudur ne pcningamenn þuríi ini framar aÖ

óttast, aö peníngar vorir gángi úr gyldi, alirasízt

síöan ver fenguin reiön silfur eitt til gingverös á

íslundi (tilskip, 30. JMarz 1830), f)ví J)aö Jilýtur

jafnan aÖ lialda |)ví gyldi sem ()aö íiefir í sjálfu ser.

hánkaseÖlarnir fengu aptnr á tiuUi sitt verð rneö

orömn eintc^mmn og aö láni, og uröu aö falla úr

gyldi eptir [)ví seiu |)eir fjölgnöu yíir megn útgef-

audans, eöa svo mjög, að hiö verulega verö, silfriö,

varö oflítiö til aÖ leysa [)á inu eptir nafiiveröi

J)eirra. Kn })aö er láiigt frá aÖ veöskuldabrefiii

' söu af sliku tægi; f)aÖ stendur i einkis valdi aÖ

bnika þau í peninga staö (sem Reprœsentativer)^

því menn veröa aö selja þan sem nöra vöru og

skjallega heimila öÖrmn þau, ef þan eiga aÖ koina

öörmn aö Iialdi cnn cnmn retta lánardrottni
; emla
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gtítiir laiiardroUÍU!! sjiílfur og sfcrhvftrr cigaiidi vcö-

slvuldabríifsiiis ælíÖ fullvissaö sig uin verö og ásig-

komuiag vcðfjárius, {lar sem {laö var öldúugis ómög-

iilegt í liiliti lil hröfpciu'ngamia (náiikaseölaaiia),

allrahclzt ó Islandi, og {)ví aö eins uröu {)eir svo

mörguixi aö tjöni.

Til 4. ekki neitaö, aö {n'nglýsingin,

|)ar sem hún Iieíir tíðkast, er sprottin af uiuUr-

ferli maniia og brögÖuin. — þaö ^

{)essu sein ööru
,

aÖ J)eir eru ekki eiiis gööir og

{)eir eiga aö vera. — {)aö bar við, eins og áöur er

á víkiö, aö {)eir töku aö lání viðar enii á einum

staö, og veösettu sumir fasteigiiiiia fleirura eiiii

eiuum, svikust um aö borga, en letu láaardroUnana

rifast uin veöfeö, sem ckki iiærri lirökk til aÖ

gjalda hvörjuin sitt. Ea það bar og viö, aö kaiip-

eudur fastciguaniia voru svikuir á sömu ielö, og aö

deiliir milli tveggja kaupenda, eðnr kaupaiida og

seijaiida, cður eiiinig aniiarshvörs þessara og {)riÖja

inanns, eins gátu risib út af jaröakaupuiiura og veö-

sctnúiguiium; enda má þaö líka, ciasog Stampe

gat íil, sfcrilagl hafa veriö {^essa vegua, og til aö

koma i veg fyrír slikan öskuiula og niiskliöir, aö

forfeöiir vorir töku upp sjálfkrafa aö láta {)íiiglýsa

kaiipbröfuinim (Arnesens íáL Rettevf], bls. 461) {)ö

ekkert væri um {)aÖ lögboöiö her á landi, ciiis og

IieJdiir eiiigian mun geta gjört ráÖ fyrir meiri ráö-

vendiii eöa trúnaÖí milliim kaupniula og seljanda, eim

ámitli JáiiardroUius og skulduiiautar. Löggjafariim

áieit {)aö ciiiiiig nýlcga skyldu sína, aö ákvarÖa hið

sama um {n'uglýsíugai' hvörulveggju, veöskuldabref-

aima og jat'öuknupahrefaiiiia
,

jafnvel áÖur eim hin

I
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rjni voru koiiuii licr vcnilega á giSiig. Eias og |>ví

eiugiii tortryggui gat biiiö uiitlir loggjönuiii Kjálfri,

ciiis er {)að og liiiigt frá, aÖ uokkurt vaiitraiist

[luríi aÖ koiiia [>eím tif Iiiigar, scin færír ser fög-

gjöíiiia í iiyt, tU að veriula rctt sliiu og iiá homim,

eiula liöfiun ver áöur að undirferli eÖur öráð-

vendiil er láugt frá eingauiigu nð gjöra j)iiiglýsíiig-

uiia iiauðsyutega, heldtir meðfram eiiimidt ^^hiii

fornu eiiifeldiii og ráðveiulni.’* Lögiii hljöta, að

J)ví leiti í |)eirra valdi steiidur, að gefu mÖuniim

meööf í lieiuliir tU aö forða sðr rfcltar tj()iii, livaðaii

sein rísa kanii, og hvöiT sá, scm' af jieim .viU göðs

njöta, hlýlur að briika Jiessl meðÖl. Traust Jiað,

sern Isleiidíugar að vísu hafa og yfirhöfuð geta

haft hvörr tU aniiars ura orðhefdiii og ráðvcndiií,

er heldiir auugaiivegiii nög tU að geta feiigið svo

talsverdt peiiiiigaláii um öákveðiii eða láugaii tiina,

sein kaiipaiuii eða jarðcigaiuli kyimi að jim’fu, til

að cigiiast, viðlialda eða til lilýtar uð eudurbæta

jÖrð sina* Miiiiii pctiúigalán, aiiiiaðhvört uppá orð

skiitdunautar og dáuumenuskii, eða á mölí veðí í

haudseldti luusafe haiis, og eimingis iiin hríð, hljöta

að viðgáugast kunuiugja á nulli, eius Iivört jarða

vcðsetuíngar (sjálflialdsveð) tíðkast ineðfrain eður

ekki. Eii J)að er peumgamÖiinuuuin ömögulegt að

Jiekkja hvörs eiiis iiiiira inaiin, eða diiguað og böii-

aðarhállu hvörs eiiis, seiu vera kyiini láns J)urfaiuU,

og er J)á ekki aiiiiars kostur, emi að taka J)aÖ veð

fyrir apturgjaldi láusiiis, sern Bcrhvörr hcfir að

bjöða, eða J)á að synja emiin {)urfauda láusíiis og

verði hanii svo af jaröarkaupiiiu, inegi gefa frá ser

alla jarðarböt og lála hus, garða, liiu og engjar
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Ikrjiija iiiður og falla í vniirækt, ei^a {)á selja eigii

sfNia, niimista kosti iim stiiml, {). e. ^MeggJa á

liaiia niála,” eda alsala láitanlrottiii tíinmn liaiia til

Imíkunur eplir Lbrb. kap. 9 og 10, {)áiigai!) til

liaiin, {)egar bezt vegnar og gæfan er met), fær

iíjálfur aílab pcningaiina. AUir sjá hve óliæfnr

J>essi máti cr, í samanbiirbi viö regliilcgar veöselu-

íngar, tU {)ess aö iDÖnniim geti komiö liaim aö

vernlcgii líði; livörsn mjög serílagi málasalan, eöa

afsala Jaröarinnnr til bnikiinar, hlmlrur rækt lienn-

ar; hvc aiiðveldiega J)eUa vcknr {)rælnmál og ásælni

iiianna ámilli; hvíiikan haga cigandimi liönr, sem

iiiá sjá af ábýlisjörö simii og festa aÖra jörÖ meÖ

afarkostiun, og livörsn hætt er viö, aö liami missi

öldúngis cign sina, geli h;mu ekki iuule^st haiia

aptnr í eliidaga, (shr. Lhrl). knp. JO og 11).

her ab sÖmin við, að hinar veÖsetlu fast-

eignir crii seldar mHhiti skuldmiaiilmium til eiidiir-

horgmiar skuldiuni, |)egar i eiiidaga keinur og J)eir

ekki fá lokiö renlu eöaimistæöu; en bæíji ern Jiess-

háttar fasleigna sölur orðaar nijög sjaldgæfar í Dan-

mÖrku, (Iivar veÖsetníugar hvervetna daglega líÖkast)

siöan penínga efain komiist J)ar i hctra ug stööugra

horf og fasteignirnar í Jafnara og varanlegra verö,

og lika eru þvílík cinstök óliöpp (álíka og úthjgg-

ingarnar, Jiegar iHudselar ekki stauda í skiUiiu,

sein varla inmi dsjaldiiar aö bera fyrir J)eini, emi

fyrir skuldunantmimn) óaögreinanlcg frá frelsi manna

i daglegum viÖskiptum. 'f>eir seni taka vilja veö í

iasteignum cÖa i öörum hlutum verÖa uö sjá sig

imi, hvörjuin J)cir láua, og verölcggja veöiö, viölíka

og {)eir scni kaiipa vilja. ^aÖ væri ofríki, cins nf
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lÖggjafaraiuim og (i5t'uiu,al^ laka fraiii fyrir Iieiuliii'nar

á uiyiuliigum mauiii, úmelbau liaiui ekki hefsl ueiil

óleyfilogt aö. Eiula er {uílík sala veöfjáriua lúuar-

drottui auiigti sseiiulamiuui, euii peurugamauiiiuuin

er jarÖarsala eiis láiis juirfaiula, sem sá ueydtlist

til af j)ví peiiíugaláii var ekki aÖ fa uu5t jaröarvebi.

Sá sem helir eiiuisiiiui sýiit, að Iioiium veröur ekkert

lir pciiinguiii, ailti heldur ekki, ef vel væri, luiiuH

að vera Jiaðau af, eii hiiiii óreyii'di efiiismaður uýtur

aptiir á iiuiii láiigtuin miiini sauiisýul hjá siuum

efuuöu bræhruin, ef j)eir iieyöa Iiauii lil, aniiahhvört

aÖ veröa af ábýlis og eigiiarjÖrÖu vcgiia pciiiiiga

skorts, c&a að selja haua, af j>vt haiiii vaulaðí cfiii

til að geta endurbætt Iiaiia eöa ræktað nægilega,

J)ví vera niætti, að hauii hefði belri tök á að hag-

uýta ser hliitiiia og tiinan, og áviiiiia ser ineð

J)ví skitatrausL (Crcdit) J)að, sem hiiiii luaklega

misti er cyddi ba*ði tima og peníngiim til óiiýtis.

Sá sem ekki Jiarf að taka láu ueina svo sein fyrir

tvciin J)ri(\jáiigum af verÖi eiguar siuiiar, geíur

hvörki gjÖrt ser iið öðruin skaöa með láiiiuu — se

hniiii aiuuirsvegar ekki leliiigí iie (Íráðs- eða eyðslu-

maðiir, eiida cr
J)á

laiidlireinBUii að missa haiis;

en uáUiirlegt er, að Íáiinrdrottíiui lika taki [)ctta

til greiiia, svo að láuið verði ckki stærra eiiu hinu

Jiarf nauðsyulega, og jörðíii, að álili haus, gefiir

fullkomið og (Íhiill veö fyrir, Ilvört uú veð J)uð

sem lioiiiiin býðst fyrir pcninguiium cr áður skuld-

eða vcðbuiulið, fær haiiii hvörgi mcð vissu að vita

uema af veðmálaluikinui, og feugi haiiu ckki JieUa

að vitn, inuudí eiiimidl J)að, JxS ekkíu't aimað væri

i vcgi, Iiaiula lauiuii, cf Ilíuu iáas {)urfaiu1i ckki nð
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öllu lclti er homim fiillkuniiiigtir, seni ráðVf'imliir

cfna- eöa atorku-maSiir, Og uú i ve^inálnliók-

Ínni koini «p}> aí> jörbiu sfc áöur veÍí^eU, er samt

auagu vogaÖ, cf núg veð ftest eigi að síöur, auiiað-

hvört i l^essBrÍ sömu jöröu, eða anuarri eign fyrlr

nýu iáui (sem f)örf kaun að verða á inargvíslcga,

og auiiganvcgin í Iivört skipti af örhirgð eöa eyöslii-
f

scnii). I Damnörku cru næstuin ciiis inörg dæmi

tU auiiars og J)riöja, eins og fyrsta forgángs ríittar

(Prioritet) í vcömæltii fö, Óvissa og vaiitraiist

i peníuga viöskiptum gelur [)ví veriö cna nattiirlegri

og skaövæuni f)ar sem veÖsetuíngar^ ekki viö-

gíingasí, eim þar sem þær tiökast.

Opinberar veÖsetningar uiega einnig heila einka

vel lagaöar til aö koina í veg fyrí skaölega eyöslu-

seini, svo aö sá, sem áÖur tökst aö sináláua hjá

ymsum, án f)ess einn vissi af ÖÖrum, þáiigaö til

haun auiigum gat horgaÖ og Iivörgi Iiin feiigíÖ,

niáske af otta fyrir alinennu álasi, láti sör aptra

frá , aö seöja öhófsemi síua meÖ annavra skaöa,

{jegarhauii ser, aö allt aiigiysist á f)íngi, hvaráinóli

hiiui n^'lnr iöni sinnar og sparscmi hjá öilummönn-

urn, sem s^nt Iiefir, aÖ Iiami leggur rækt viö f)ær

háöar. En eyösliiscmi og óhóf er landi voru f)ví

ólienlugra sem f)aÖ af náltúrunni er ávaxtarrniiina

og hrjóstugra, eiui ílcst ömuir, Tii aö gefa mönu-
11 m ánœgjanlega vitneskju um efni f)eírra

8 e m ni e n n t r ú a fy r i r p e n i n g u m s í n ii rn
, o g

stjórniniii uin p e n i n ga b r lí k ii n i ii a og* efna

ástand borgaraniia, eiiinig yfirhöftiö til

a ö V u r n d a r e 1
1 f)

e g n a n n a s í n á m i Í Í i o g

koma í veg fyrir óþarfa eyösiuserai, er i
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Kanpinamialiöfii ekki cimíiigitð álillð iianðsynlogf, oð

|iínglýsa öllum fieim skjÖltim sem lifcr fiarf aö

fu'uglýsa ejUÍr tilskipuu frá 24. Ajiríl 1833, lield-

ur einnig ab kuniigjöra á prenti, hvöijum

skjöluin þar sh þíiiglýst á uiiiliðmiin innmiði hvörj-

mn [kans. próm. frá 4. Maí 1793]. En geti fu'ng-

lýsíng eÖa opinbcrar veðseíníngar spornað við öþarfa

eyÖsIusemi, (og um þaö heíi eghbr sjálfs kaiiseliíis-

ins ráöstöfmi og skýiausiistu meimiigu fyrir mí;r)

livÖrr getur f)á
verið i cfa iim, að þær miklu fremur

seu lagaðar íil að slyðja emi veikja láns eða skila

traustmamiaámilli? Eyösluseini kcmiir fram í rángri

brúkuii penínganna, en þö allramest i rángri brúkuii

tíinans,ogf)ví að eiiiscriðiiisamikölluö “móðir gacf-

unnar,” að liínn iðni aldrei brúkar tíinan tíl ónýtis

eða óþarfa; þannig verðiir límimi dýrmætastur

allra liiiita, og það hið niesta óhóf að eyða

lioniim til einkis eðnr óþarfa, þareð “eingimi Iiillir

horfna tíði” 5að eru einkum — eins og Franktiu

kemiir í ráðuin hans liaiida fnmihýliiignm — 2 orÖ,

sem á riðiir til að öðlast skilntraiist iiáúngaiis og

til að græða: iöui og sparscini, satnfara ráð-

veiulni; liinum iðna og sparsama lekst vomim framar

aÖ losa sig við skiildírnar, og ])að cr lians siðwr

að standa í skilum, eða gjalda þcgar gjalda skal, og

skortif hami sjaldiiast (il þess mátt ne vilja, cii —
“sknldviss maðnr á ráð á hvörs inaniis

pýngju”, segir meðal annars næsla hcppilcga i

ráömn haiis, í þeini tveim ypparlegu æfisög-

um Franklins og Oberlíns prests , sciu vcr mi

þegar eigum á vaiidaðri Isleiizku, og allir því geta
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le8Í(^ og saiiiiarlega ætlu a!) lesa frá uppliafi til

eiula * ),

Til 5. ^a!^ er sjáirsagt, að pcníiigaokur

ciiikuiii ú }>ar heiina hvar veðsctiiitigar jafiia^arlega

liÖkast; eu til })css gefa })ær í sjálfu ser auiigaii-

vegiii tilefui, heldur en tíöari og margbreytlari

peiiíiigabrúkuii. Iler niebal vor getur jafnvei brj'dt

á okri, og lil })css heíir ein ve&inálabúkiii sýnt luer

dæini, (})av úUi raunar iillendur inabur hlut aÖ), }>ó

ekki seii pcniiiga vibskiptin her marglireyttari cmi emi

cru })au, og }iaö er enda láugtmn liklegni, að löslnr

þcssi viögáiigist })ar sem almemiÍMgur ekkert veit

urn pcm'nga viðskíptin cða láiiin, enii }>ar scm }>au

meö þíuglýsíugunuin koma íyrir allra eyru ogaugu;

})vi okurkarlar erii óvaiiir aö taka mnrgn til vilnis

iiin peniiigaviðskipti síii. ^eir sjá sein optast urn,

aö taka margfaldt veö i einhvÖrjum góöuni laiisum

auriim, scru þeir geyina þáiigaö lil peiiíngarnir eni

þeini aptiir goldiiir, meö ágóÖa })eini og rentii seiii

})eir áskilja, eÖa }>eir halda paiitímim sein simii

eign, se ekki skuldimii lokiö í ákveÖin gjalddaga.

Af þessari peningaverzlun heíir margur fátækur

*) Æfiaögur J)e8anr eru að 8Ínii Icili cine þarflegnr scr-

hvörjiini luíeaföður og œfisaga Jóns Elríkasonar er livörj-
9

tiiii mímfiíauiii og ii|){)týatiiiu Iðleiiitíngi. Ilvörr 8cm lca

})ær, íliugar })aii hiigsvinns ráð og spakinadi, tekiir þciiii

hei]ræðuin, scrilagi til iðni og s{)nrscmi, scm })arcru

kcnd, og lærir }>ar af, cöa })d liclzt af cigin rcynslu,

livc díriílcga mildu mcð því vcrðiir áorkað til licilla

lömhim og lýðum, Iiniin nmn varia geta cfast iiin, að

jH'nglýsíiig vcöakuhlabrcfanna cða opinbcrar vcöactníngar

scu næeta ómissaiidí, cf })ær, scin iiii var s^'iit, gætu

stuðlaÖ (ii fruinfíira íðni og sparsciui.
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studeiit í K»iipiiiaiinuliörii að 8eg;ja. lliíii fcrr fraiii

íiii allnir [liiiglýsingar og allra voUa. Eg vil ekki

gjöra váö fyrir, aö iiokkurr laiula aiimia færi sör

ficmia grööaveg i iiyt; eii {iví getnr eingimi iieilaÖ,

aö spiltri og ágjariii iiáUiírii er Jáiigtiini hættara

viö aÖ iöka liami leyiit emi Ijóst, cÖa síSur nieÖ

opinberiini ([). e. |)íiiglýstmn) veösetníngmn emi áii

þeirra. Sá máli, sein hlýtiir aö víögángast j>ar scin

[)ær ekki hafá staö, amiaÖlivört að selja (opt fyrir

líliö verö) eöa tÍÍ brúkunar afsala eign sina, lil að

geta fengiö peníngaláii sern nokkrii nemi lengnr

eiiii mn stuUaii lima, er og litlu betri fyrir skuldu-

iiautiii eiin okur. Síraff [)aö, sem cptir lílskip. frá

14. iUaí 1754 § ö, sbr. tilskip. frá 24. Jan. 18:J8

§ I, liggní: við okri — (eii okur er [)aö, nö taka á

möli skuldabrefi fyrir meiri peningmn emi skuldu-

nauturinn i raiin og veru tekur til láhs
,

eða að

taka aniiaÖ eöa nieira eptir lániö, hvörjii Mafiii sein

heilir^), emi eaa Jöghciiniluöu rentu) uefnil,

lippnáin höfuöstólsiiis, helfing lil fjárhirzlii konúngs

og helfing til [)ess sem glæpnuin uppljöslar (sakar-

ábera, Anrfiver) — er[)araöauki — ásamt meö saina

lögboös ákvörömi i § 7, mn aÖ skuldunauturinii Iiali

rett lil, [)egar aö skuldaheimtu dögnnmn kemur, áii

nokkurrar sömninar, að krefja lánardrotlin sinn, er

hann ásakar um okur, lil fríunar eiös, — svo mik-

ilvægt, aö cingiiin nema staklega bíræfimi ogguölaus

Til þessa íelst [uí mingaiivcgin luirguniii fjrir [>íug-

lýsíngu skuldabrci’siiis eöa aílýsíngii viö rcltin, eeiu skuhlu-

nautiirlnn lika cr vaniir aÖ borga, annaðhvurt iánantrottní,

sem læíur [>ví [u’aglýsa, eÖa relíar [ijöninuiu, [)cgar skuhl-

iimi cr lukíö og skuldunauturíun lætur [>ví npitir ailýsa.
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tiitiiiiiiioiis ]>J<^ii læíiir áglrndíiia lokka slg lil J>css

Hiidstyggilega atliæíls ai) okra iner) pcníiiga; og |)ó

|>eS8 eígi síÖnr sön elnslök dæini, er hvörki veö-

setningmuuii nc löggjöfinni iiin {>aÖ aö kenna, heldiir

cinúngis niannlegum hrestmn og siöaspiliúigii, scin

löggjöíia eÖa eriiidsreki hennar opt fœr refsaö

ea aldrei upprætt* Ad öÖrii leiti cr [>aö Qmign

torveldara fyrir landsdroUin enii lánardrottin, aö

sækjast eptir öleyGlcgmn áviiiníiigi og ábala af eíg-

iim siiium. {ivertámóti, synist jafiivci tnimii vissa

fyrir röttarvernd landsetanna ámóti ágengni húss-

bænda þeirra
,

cnn skuldnnauturinn þannig heíir

gegn ágírnd peningamannsins eða Iniiardrottins sins.

(jíetur {>aö |>á veriÖ (lessvegna, ah sú einasta pen-

ingabrúkiin vor ámeöal leudír i JarÖakanpmn, og

aÖ Isleiidingar heldur vilja eiga jaröiriiar sjálfar,

cnu veö í (>eim? Mör kemur ckki til Iiugav, að

bera iöndum niiniim (>ella á brýn, en varia gætír

ætiÖ mikíllar iniskunscmi, nærgætni eöa saniigíriii

í viöskiptuin IniidsdrotUns við landseta hans, og

ekki inmi (nUt mn, aö margír, scm nú iim stundir

eru aö kaiipa konúngsjarðírnar
,

leitist við nö færa

upp eplirgjaldiö við laudsetaiia og Iicimta að ()eim

gömlu kvaðiruar, ef (>eim með (>essu nióti niætli

geta tekist að ná lagavöxtmn peningnmia (Uúnaðarr.

1. B. 1. D. bls. 1G2) — ()ó hvörttveggja sð (>cim (>að

(undir scktir) baiinað, bæði i iippboðs skilinálunmn

og í löggjöfínní (tilskíp. 15. Mai 1705 § 1) — niáskc

i skjóli Jóiisbókar Llb. kap. 1, sein leyfði laiitks-

droUni uð skora á um eptirg^jaldið
,

einsog haiiii

getur orðið ásúUur við leiguliða, og væri ()ví ineiri

()Örf á að fylla iippí (letta skálka skjól með nýrri
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löggjöf, er tæki af öll tvímæli, sem {)a^on er — ekki

eimingis jaröa þessara lclgulidiitn, lieldur og öllti

laiitliim— þcss vissara tjóu búiö, sein lumlsiiis fáu

ríkisineuii eiiilægt eru aö safiia aö ser jöröiim, og

fieim meö |)ví verÖur hægra fyrir aö kúga laiidset-

una og uudireins aö nýÖa jaröirnar, ámeöan Jand-

setarnir ekki njota verndarineÖals ])C$s dmúti ágángl

])eirra, scm náttúrlcgri peníngabrúktin og veösetn-

íiigar veita. Opt veröa leigiiiiöar aö gefa lands-

drotlni töluveröa festupenínga , tii aÖ fá jarðirnar

lil byggíiigar, ináske ekki nema um fárra ára tíina

])ar á ofan er ])aö suinstaöar venja, aö landsdroUinii

ekki einnngis (sanikvæmt tílskip. 15. Maí 1705 § 1,

sbr. N. L. — 14—10 og 15) tekur retta og veiijti-

lega— opt lika uppsetta — landskuld og leigur, og aÖ

niiki önnur venjiileg gjöld og kvaöir af leiguliöanum,

heldiir þar aö auki lætur hanii árlcga, eöa þegar

honum ræöur svo við aÖ horfa, “(aka jöröiiia heima’’,

sem kallaö er, ]). e. gjaidasör þdkiiuii iiokkra í penfiig-

um eöa luiiduuriim (svo sera 2—4 spesiur, einn eöa

tvo sauÖi o. s. frv.), til ])css leiguliöi megi njdta

ábúöariiinnr lengur eun lil næstn fardaga; og til

J)es3 aÖ liafa frjálsar hendur til þessa, er jöröin

frá iippliafi bjgö annaölivörteptir munnlegnra skilinál-

^) A5 festur scrilagi tíðkist á Nurðurlamli rœð cg af

hyggingarbrérmn þeíni, scm Etazráð Johnsson snindi fyrir

komings landsctana þar, er þaii gjdra rá5 fyrir, aö “Aö-

iniiiistrator kvittcri fyrir .. Ubd.í fcstu fyrir jdrðinni”; en

])(( niáskc komingebréf frá 9. Scplbr. 17í)l § 8 (scin sýnir,

að þcUa viögcket hér og hvnr á H(íla gózinii), áaaint

öðru gcfilKTtil nukkra ástæðu fyrir t(jÖar jarðir, þá hefir

þnð ])ó varln nnnarefaðar uokkrn Inga átyUu.
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um, oöa — ef liyggíiigarbrfef cr vift Iiíift — á hulílii,

nieð ciiihvörjum orðaliltækjum, scin gefa lil kyiiiin,

að laiulstlroUÍuii haíi í sjálfs valdi að svijíta loig-

iiliðaii býlimi ‘‘þegar {)eim ei leingur seiniir” eða

hiiium ræöur svo viö aö horfa ^
),

|)vert á niötí akvörö-

uninni í liiskip. 15. Maí 1705 (§ 6, sbr. § 2):

aö ekkí inegi hrekja böndan frá jÖrðunní,

áineöuu hann situr hana löglega, og stcnd-

ur í öllum skilum, eins og aÖ fornu vera

á. Se ckki þelta aö okra með peniiiga, {)á er þaö

aö okra með jaröir, og vantai* ekkert nema

hötanir okurlaganna til aÖ vera fullt eins andstyggi-

legt og peiiíngaokur. Af landsdrottius Iiálfu er

|)aö auugii lofsveröara aö græÖa iippá {leiinaii öieyf-

ilega mátan cnii hinii, og hinii {)annig iiiidirokaÖi

laiidseli líöur ekki eiiiúngis eins mikin skaöa og

gá af okiirkai'liuuui kúgaÖi skuUIuuautur
,

heldur

enu{)á mdri ,
tilíiunaulegri og öbætanlegri. jþví

betiir sem honum vegnar á jörduimi, {)ess meiri

veröur {lessi árlega aukakvÖÖ, og homim er nauö-

iigur eími kostur, aö greiöa haua, eÖa aö veröa af

býlimi, Hii {)css ab vegiir se til fyrir haim eins og

skiilduiiautiii aö taka skaÖabætur bjá sjálfum ser,

eiula fara ekki {ivilíkir samm'ugar aiinarra ámilli

eim laudsdrottius og landseta, svo aö {>enna hlýtur

aö bresta Öll sömumar meöÖI fyrir áburöi síuum,

)) ^csði siöur kvaÖ ciukum ciga lieinm hjá jnrðuigcml-

uiii norðanlnmls og }Tirhufuð vcra oröinn algcngtir víöast

hvar i lamlinii (iiomn á koniingsjöröunuiu, hvnr lífsfesta

er vlö höfÖ) scnlagi siöan jarðuvcrðiö fórnöliækka, svoaÖ

lagavöxlur peningamia ckki gai fcngisi af jöröunum meÖ

öörii — cöa h\vfilegu — luóli.
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\

ef laiulsdrottiim, acni við er In'iaat, aynjar IiaiiíJ,

ineÖ J)ví J)aií) er ekkl IieMiir lenzka hí;r, (J)rátt

fyrír boh tilskip. 15. IMaí 1705 § 2, sbr. N. L.

S—14—25) aö ríta aila byggíngar skilinálaim í

byggíngarbrefið, ef J)aö annars frá iippliafi er til *),

eöa seríiagi hvc mikil festa sc gefin, eigi Iieldnr

(eptir boönm söinu tiiskipiinar § S) skriílcga að

kvitlcra fyrir eplirgjaldiö, og alira sízt aö fiíiiglýsa

breíinu; svo J)aÖ cr næsta öröugt J)egar

Jiannig á stendur, aÖ veíta landsefanum liö möti

ágengni landsdrotíins. ]&aö er eingin furöa,
J)ó J)eir

sera hjá geta komist ekki vilji gánga undir J)etta ok,

enda bjööast jaröeigendnin JieÍm, sem fara Jiessii

og J)víumliku fram viÖ landscta sína, sjaldnast iiema

amlööar og dugnaöarlausir leiguliöar; en livörja

verkun Jietla ásamt megi Iiafa á jaröarræktina,

hlýtur aö vera fleirum i augum uppi, enn J)örf se

frá aö skíra. Eg hefi heyrt boriö fyrir, aö tilskip.

frá 15. IMaí 1705 gyldi ekki nema iim koiiúngs-

^) Mcnn biTa jafnvcl cniijiá fyrir sig, að byggíngarbrefs

ckkl J)iirri vIÖ, cptlr Llb. knp. 1 og kaiipab. kap. 23, cnda

niunii J)ait og víöast Iivnr aiuf!iðhvurt vnnta cða cl vcra

snmlti nð buðiim tllskip. 15. Maí 1705 § 2, ncma li kon-

língs- cÖa J)jc>ðjörðiinum. er cilt mcð flclru Jobnseyni

Etazráði að J)akka, að hnnn Icit prcnta J>nu opt áinliinstu

iliugunnr- og cptirbrcytnisverðu byggíngarbrcíf ( Ulanquct^^

ter) handa leigullðum konúngs á Norðiirlamlí, ciiis og

Mcrra Stlptamtmnnni v. Unrdcnficth, nð hnnn nú f>g hcfir

látiÖ prcnía — aÖ incdtii lciti — onniir cíns hyggíngnr-

brcf fyrír kbiustra eða konúngsjarÖa landsetana í Skapíu-

fells eýalu (í Gullbríngu, Kjösar og Vcsímanncya sýsl-

um cru konúngsjnrðlrnnr bygðar mcð nokkiið rrábrugðniim

kjöriim).
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og })ji^^jarMr; en svo að laiidar niíiiir sj;U aft [leir

fara villir vega í })cssii, og nö })cir fái tækifæri tii

ab kynna sfer })essa afræklu ríittarbót yfirhöfub, læt

eg haiia her birtast })eiin, aÖ })vi leiti })essii efui

viövíkur, um leiö og eg, lesciidiiaum til eim meiri

trúarstyrkíngar, leyfi infcr að benda til })ess, sem

Amtinaöur og Riddari Thorsteíasou heíir ritað

“liin leiguliöa, jaröabókar gjöld” m. in. í opt nefudri

ritgjörð hans. Af fyrirsögnimii iná ráöa , aÖ til-

skipuniii miðar til að afstýra ymsuin ósiðiiin

á Islaiidi. Tílskipuuin er })aniiig:

“V fer Friörik hinu fjórði o. s. frv.

Gjöruin kiinnugt: aö }>areð vfer ógjarna höfura

orðið })css áskynja, aö vorum ka?ru og trúu

Islands búum sö misboöið meö álÖgum, bæöi

nf liússbœndura }>eirra og ööruin sein liafa

jaröir vorar að leni
,

})á höfimi ver af kou-

úiiglcgri eiiika iiáÖ, og til að veita tööuin })cgn-

uin voriiin lið og veriid laga og rettar, allra-

náöngast látiÖ gjöra um })etta eplirfylgjandi tilskip-

un, öllum h I u t að c i ge n d u in til ávísunar og

eptirbreyíni: 1., Qf herineð alvarlega baimaö

ö 1

1

11 in hússbændum, og })eim sem Iiafa kyniin

umboð víirnokkru af fasteigniim vornm eða jöröum,

aö leggja á bændur })eirra neinar nýar álögur,

framyfir þaö sem á jörbunuin liefir legiö

frá alda ööli; skulii })eir sein slíkt gjöra sekir

viö konúiig um })riðjúiig af })ví sem hinar iiýu

álögur verÖa metnar. 2., skiilu allir húss-

hæiidur skyldir aö gefa bændiim síiium

^ y o S ^ S ^ I* ^ ^ ^ í s k 11 1 11 }) a r t i I g r c i ii d i r a 1 1 i r

}> e i r s k Í I m á 1 a r s e m }) e i r v e r ö a á s á 1 1 i r ii m
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vit) bóinlun, og er bóiidi ekki slcyldur að

gj a 1 (1 u ithn gj Ö I* a n e Í 1
1 þ u Ö , 8 c m c k k l c

r

tiitckið i Í>y gg íii ga r b r í; fi II II

;

3. allir IiúsB-

bændtir sknlu gefa bænduin sínuni skilnierkilegt

skrifað kvittuaarbrííf fyrir eptirgjaldi ábúbarjarÖa

fieirra, í hvört sinni sein fieir gjalda nokkuö eptir

J)ær ^). sein sýna nndandrált í j)cssu eÖa

uiölþrúa, skulu hafa fyrirgjÖrt |)ví sem J)eir kyuiiu

aö eiga eptirstandandi hjá búndanuin; 4 . eíaginn

hússbúudi má heöaa af dirfast aö taka leigu af

dauöurn gripiim, fremiir enu lögin Icyfa^); evo

aÖ skilmálar [)eir eein stríða gegii J)cssu og búud-

inii kyniii að vera J)víiigaLmr til incð fortölum eöa

niyiidugleika, skiilu að fullu og öllu úgyldir, og

skulii hússbæudur sjálfír skuldbiiiidnir til að bæta

ijpp kvígiidis kýrnar, [jegar Jiær cldast um of, eða

dcya af eiuhvörjuin j)eini lilfelluin, sein lögin ekki

bjúða leigulifta að ábirgjast^); 5, euiginn búndi

Sainkvæmt Jicáiáu er mí skorað á i byggíngarbreriiiii

JiciiTa Stiptamtiiiannci v. Bardcnfleths og Etazníös Johns-

eomir, lelguUðl skuU, i hvúvt BÍtuil scm Uami gc’Idur

nokkuð nf lelgum eða landskuld , láta k vittiinarlicik siim

(scm Iionmii er fengin með byggíiigarbrenmi) fylgja ineð,

til J)caa kvittanín vcrðl búkuð J>ar, og fær haiin ellu aiinga

kvíttiin fyrir hví er haim borgar.’*

{). c. nema Iciguliði sjálfur af ádcltii ráði drcpi leígure.

fíuiieab. knj). 10.

3) KjitÍr Kaiiiiíib. Kíip. líi á leigulifli c;kki iið álíirgjast

lcigufe “við bráðasiitt og Iiíngimscíit
,

kclfiiig cður laiiib-

burði, alilri eöur lystur reíÖ, og [xí nÖ alia ábirgö skilji

J)cim á hciidur er Icigir,
J)á

akal J>aÖ rigi lialdaíít”, (sbr.

' N. L. 5— 8— 10); og c?r [icsði ákvörðun Júnsbokar vorrar

cmi gyldaiidi^ um ábirgð á lcigufc'* hör á lamli, ciiis og

8
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skal skylilur níi leigur lcngri vcg iicim lil

Inissbóndaiis cMin 2 dagleiöir; 0. einginn luiss-

bóiidi, livörki {u*ir sem yfir vora faslcign cru

settir, nndlegrar cöa vcraidlegrar slcltar, ni á luirt-

rýma nokkriim bónda frá jöröii, scm hnnn

e i 1 1 s i n n i h e f i r b y g t h 0 II II m
,

íi rn e 5 a n b ó n d-

i I1 11 s i t u r h a n a i ö g I c g a
, o g g c I d u r c |> í i r

haua {)a^ scm frá aldn ööli iiefir goldi^

vori^ og mc^ rííttn á aö gjalda.”

Af oröatiltækjnm lilskipunnrinnnr cr {laimig ckki

nnnabaö sjá, cnn nbliii.i uái lii a 1 1 r a 1 n n d s d r o 1 1 ii a,

liæÖi yfirhöfuÖ og scn'lagi hiii sciiiasta (ííta) greiii

heiiiiar, sem rcttur landsctana, til aÖ njóta æfiliingrar

ábúÖar, er bygöur a, og cr {i^í miimi ástæÖa til

aö bi'iula lilskipim {lessa, cöa Gtu grcin hcimar, viö

|)]óISjaröiriiar cinar, scin lilskipanirnar frá 8. Mai

I5!)l og 21. Apr. IGl!) voru luinar aö fyrirskipa,

aö {lær skyldi byggja landseta og ckkjii haiis iiin

Jifstíö bcggja {icirra, meö {leim kjörnni scin frá

alda ööli bafi gyldt millnin landsdroUins og land-

seta; og uni leiö getiir {)aö jafnvcl eimfreiimr veriö

efunarmál, hvört boöorö {letta eplir oröum scinast-

nefadrartilskipunar ekkiyfirgrípur allarbæiida eigiiir,

cr |)ar kveöur svo að oröi; “Ver Krisljáii 4. —
kuungjönim, aÖ \hv náöugast höfmu leyft {)cgnum

vorum og liinbiium, svo og e p li

r

I

i

f a ii d i

ekkjum {)cirra á voru laiidi Ishmdi, eiiis og

I í k a bæ n d u lui in, {ij ó ii u m (d: leigiiliömn) [> ei rra,

B e rn a f {) c Í m li a f a t e k i ð j a r ö i r t i I f e s l u , aö

bcnni lika af koniinginum þrávallt cr f^'lgt þrgar bráÖa-

fiólt, jaröcldar cða onnaÖ cyöileggjsi ÍnnstuÖu jnröa Iinns,

(tíbr. Tliorslelnsons {iráUiicrmlii rilgjörö, hls. 151— Wi).
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{»eir ætíð íicðaniTrá, og[)ángað /ii vt;r fyrirskipura lini

[»að á aniiau veg, megi njáta, briika og Iiiiulruiiar-

taiist æfilángt liaUla [)ví sein f>eir citt sinui hafa

fest, f^^rir það afgjald og rbltiudi sem af því eiga

aö greiöast, og sem fieir liafa iindirgengist> fiegar

f)eir tdku viö jöröunum , og ámeðan fieir sitja f>ær

löglega og lialda byggíiigmn f>eirra viÖ” — síÖan

er fyrst ákvaröaö, eins og fiegar er áminnst, uð

landskuldirnar ekki skuli Iiækka eÖa lækka á kon-

iingsjörðunum yfir cöa uiidir f)aÖ sein af f)eim

heíir vedð svarað frá alda öÖli. AÖ tílskipuUin frá

]'705 lika áður hefir veriÖ áliiiu gyldandi um alla

fasteign og alla javÖeigendur her á landi^

sýnir loksins uppástúnga Magniisar Amtmanns Gísla-

soiiar um: “að f)að yrði í tilskipun bamiað leigu-

liöum laiids f)essa, aö flytja frá jörðum f)eim, sem

f)eir einusimii hafa fest, án nægra orsaka, cins og

f)að raeð tilskipun 15. Maí 1705 er fyrir-

hoöið jarðeígendum, að burtrýma nokkr-

II m frá fieím jörðiim, sem f)eir eiiiiisiniií

h af a 1 e i g t, ám eö a n 1 elgu I i ða rti ir si tj a þær
aö lögum, hvörri uppástúngii Amtmaiiusins nieö

konúngsbréfl frá 18. Apríl 1701 vai* vísað til að-

gjöröa fieirra manna, sem iira f)ær miindir var á

hendur faliÖ að semja nýa lögbók handa Islendíngum.

Til G. Sð boðum tilskipimarinaar frá 15. Maí

1705 hiýdt, verÖur laiulsdrottni sjaldnast auðið að

iiá undir sig eða síiia frá landsetaiium eiguarjÖrð sinni

til ábúöar
, f)ví til f)ess hefir

,
eplir lilskip. frá 22. Jálí

1701, einúugis sá laudsdrotlinn nokkurn rett, sem

sjálfiir er jarðiiæöíslaus (BocslidsmancJ

^

búslit-

araaöur) og þar hjá sjáifur hcfir bygt land,

8*
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s c i a 11 u in jöröina. cr 1*''^ tilskipuii [>os8-

ari aí’tekiðsem Lll>. 28Kap. ákvarðar, að lciguliði skuli

skylduroð víkja frá jörðiiiiú í uæslu fardögum eptir

að cigniidi cða umboðsiiiaður imiis dö, ucma crf-

íngja og Iciguliða öðnivísi um scmji; [)ví erfíngi

hcíir jafavel ckki eptir uy'ucfndri tilskípun (sbr.

tilskip. 16. Jau. 1'7H0) tíiðau riitt möt leiguliðanum^

[íótt hinn fyvri cigaudi jarðarinnar áður

hcfÖi haft hanu', euda á duguaður og ntorka

aunganregin ætið hcima hjá pcningninauninurn, svo

aö bœÖi landinu og honum opt kemur cins vel ef

ekki bctur, að búa að peníngunum, eður lcggja sig

eptir cinlivörju öðru cnii svcitabúskap og jarðar-

rækt, Auk [)css er ástandi margra svo vurið, að

[)cim hentar ckki að fcsta sig svo niöur á ciiiiim

stað, að ekki sí; aptur liægt við aö skiijai eu [>að

kemiir hvurki landsdrottni sjáifum nh jÖrðuin hans

rel, nð [)ær vaiili umsjón hana og ráðstöfun, scm

hann þö ekki fær við komið, sb hnnn ekki í nánd

við [)ær, cða sc hnnn á lausu lopti og [)iirfi að ílytja

frá cíniun stað til aUnars, ncma nicð ])ví móti að

fela öðruin [)að á hendur, og hi^'tur hunti [)á oð

borga [)cim ómukið, og getur [)ó aldrei (rúað [)eim

cins vol og sjálfnm ser. Ilefði hann í cigiiar slað

veð í jörðiimii, gæti hami [larámúti, ef homim

svo litist, sngt pcninguni simim lausum og tekið

[)á með scr uni leið og hami ílytur, ciida lika ælíð

i veðhrefínu áskorað, að skuldiinauturimi horgi hina

ákvcðnu rentu á hciinili hnns (lánardrottins) hvnr

sein [>að kymú að vera í landinu. ^'dí) er nefnil.

ekkcrt, scm getur hamhið [ivilikmn samningi, og

[»ó oð leiguliðor, samkvæmt tilskip. 15. Maí l'ÍO.'i
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§ 5 gcU skorast undau ai^ Hytja leigiir, og líklcga

iaiidskiil(IJr^) yfir 2 dngleJölr lil lánnrdrottJiis, er

sarnt eingiii Jaga ástaeöa ii6 orsök til
, aö hiifii

skuldunautiuuni við að borga vcntu eða höruðstál,

hvar sem vera skal í landinu, allrasízt BÍðan [xist-

gautigurnar gjörðu honum {letta hægra; elns og

lika d-aglega ber vi(ð, að pástarnir fœru pcninga

suöur i lieykjavik frá öllum útkjdlkum landsins; og

eru {ló enn fleiri vegir til, eim {lessi eini, t. u. m.

franisala skuldabröfanna
,
ávísanir (Anviimintjcr) frá

lánardrottni eða skuldunaut, uppá borgiin {icss er

borga skal, til annars eða af öðruin eim sjálfuiii {leim,

fiar sera þeir búa eða í nágreimi {leirra. j>að er

og Bvo lángt frá nð veösetníngar geti staÖið nokkr-

um í vegi til aÖ fá ábýli, að {)ær miklu frainar

eru bezta ineðal líl {)css hvar sem {)ær erii komnar

á, og menn gefa jarðir falar fyrir peninga. Eg heíi

í nokkur undanfarin ár haft fyrir augum jarða vcrzl-

unina i {)eim heruðuin Jótiands, hvnr nllir biia

á sjálfs eigii, og heíi enu[)á aldrci vitað {)css

dæmi, aÖ menn {)ar væru í vaiidræðiun nieÖ að fá

ser býli, og {)að fer ekki hjá {>ví, að hðr yrði aungii

óhægra um ábýlisjarðir, {xi aliir bæudur vorirsjálíir

ættu f)ær, (livörr iiin sig) — og til {)css eiga veð-

uiun og Sttptninlmaður v. flnnlennclh Imríi

skilið leignliðaskylílu {u;sða, crbann í byggíngarbríirnnum

fyrir konúngs lnndscía í Skni>fafclls sýsln ákveður, að

Inmlskuld eciii lcigur skuli annaðhvtirl horgast hclmu

hjii umboðsiiinnni (scin byr inmm sýslu) cðu d {)cim stað

6cm {)c8sl tíltcknr, innan sýslunnnr tukinarka,

sbr. N, L. S— It— 17, og Amlmnnns Tliorstcineone ritgjíii'ð

bls. llí).
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aetnfngarnar að stuMa — eitii sem stcmíur. Menn

deya li^r og eldast ciiis og í öí^rnin löndntn, liælta

biiskap, og flyíja Irl amiarra svcita inargra orsaka

vegna, seni cins ciga lieima lier og annarstaÖar;

avo I)aö mœtti uiulriim sæta, ef sá scin keypt getnr

feiigi sfer ekki ábúöarjörö keypta, Jiegar bænda

eignirnar fyrst fara að fjÖlga og skiptast jafiiar inilli

tandsbúanna, J)ó J)ví ckki verði neitað, að {)að liljótl

opt að vera erfidt, sem iiú er komið, vcgiia ákvörð-

iiiiariiinar i tilskip. frá 22. Júli 1791; en wm {lað er

ekki veðsetiiíngunnm að keitaa, heldur einmidt jarða-

safni einstöku mamia, {). e, rikismaniia eða jarðeig-

enda, sem með {)ví að kaiipa jarðir {)ær, scra {)eir

ekki {uirfa sjálfir til ábúðar, í raiin og veni svipta

sig fiilliim eignarrábmn, en {>að g]örir sá auiigaii-

vegin, sera einúngis veÖsetur ábúöarjörð sína, {)ví

lianti getnr eins eptir sein áður selt liana, hvÖrjtim

sein katipa vtlh

Til 7. er meðal annars barið við, að

bæiidutn se til Íítils að bjóða í jörö, eigi {>eir ekki

fyrir jarÖarvei'ðinu
, og er {)að að vísu svo

,
ef

eiiigiiiii viil styrkja {>á raeð láni, emla

verður Jika riktsmöiiiiunuin {letta að göðu, {)ví {)á

veitir {leim liægra að ná í jarðirnár fyrir lítið

verÖ, og lieppnast {>að eiimig stuiiduni, ef {>að ber

viö, að {)eir lána öðrum peninga tií lifs nauðsynja,

{). e. til að eía f)á upp, {)vi {)á gánga {)oir optast

iiær að {m' visu
,

að ná í jÖrð skuldunautarins,

eigi lianii nokkrn, {)egar hami eingin öiinur úrræöi

hcfir til uð borga skuldiaa; cn eins hæituleg afieið-

íng peníiigabrúkunar vorrar sein {)eltu hvörttvcggja

er, svo er hitt og hörraulegur inisskiluíngur, sera
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mörguin bóiidH upirur íVá aö kuupu [luð scm boii-

uin iiiest á ríöur , úbýli sjáli's buus: ut) skuldu-

naiiturími ekkí eigi, ebu ekki se eigiiur siuuar ráb-

aiuli eíns eptir seni á5ur eiui haiiii veösetli liaiia,

e5a kom í peiiíiiga skuld (livÖniig scin hkuídinui

k^nní aÖ vera variö) » og {>aö ])^í skaÖvaMiui Beni

lianii getur eins oröiö öllum Iieillavæiileguin fyrir-

tækjum aö tálma og sem lianu er almeuuari i Íandi

voru. ^aÖ er sjálfsagt, aö ineiui skiildbiuda sig lánar-

drottni sínum til aö eadurborga hoiium láuiö (og rent-

ur ef áskoraö er) á tilteknum tima, eii Jengra iiær

ekkí heldur skuldbindingin , Iivört heldur veÖfe

er sett fyrír skuldinní eöa ekki. llvörr sá sem í

skiliim stendur viö lánardrottiii BÍnii, heíir ekkert

aö öttust
, og Iiefir eins fiillkonun uiiiráö elguar

siuiiar, Iivört hún er veösett cöa ekki. Láuardrott-

inii fær aldrei Iieimlaö rneira eiui lániö (og rent-

uiia), og hefir ekki fyrr, eim {íegnr {>aÖ er ekki

goldiö í eindiiga, rett lil aö {ivínga skulduiiaut siiui

til aö borga {)aÖ meö veöiiui eÖa Öönim eigum

Iians; en {)aö er eiukenni ailra löglegra tvíbiuid-

iiiiia^) sainnLiiga aÖ hvörr semjaiulaiiiia öölast rött

til uÖ þviiiga annan til aÖ uppfjlia samníugiii eöa

skyldu síua,* og er hvörigur öönun áuauöugur aÖ

heldiir. ^aiiiiíg getur skuidiiuauturiuii ekkí eiii-

úiigis irkt og ræktaö eiia veöseítii jÖrö aÖ eigiu

skapi^. heldnr og leö, leigt, seit og veösett haua

(meö Ö ö r 11 in forgángs rettí) ööriim maiiui, án {less

lauardroUiii eða neinuin {)urli aö lýóiii aö veröa,

Tviluiruliiír (toaidedc) kallast j[)cir satnníngur seiii

skiihibinda báöa {)á soiii saniiÖ liufu, cíiis ug cr uni lánar-

di'uttiii og ekulduiiaut.
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eöasvike&u í fraintnl hÖf(^. Vitji lánardruUlnn hliuira

|»vflik elgiiQrráh &kuldunautar síns, er [lessum eigi

að sihur fnnanliandar, annaMivÖrt aö beita löguin

og rbtti, og eíga undir hvört hinii segir peníngun-

iira lausum, sem hann [)á sjálfsagt er í ábirgö fyrir,

e&a að scgja [)eim laiisuin sjálfur til útborgunar,

og verba [)á ölin uiinnl vandræbi ab fá nýtt lán

([)ar sera peuíngavcrzluuiii er í lagi) raót óhuUu

vcði, enn uú ura stundir aÖ fá áb^'lisjörö meö góö-

ora kjörum fyrir [>ann, sem bygt er út af lands-

drottni. AÖ vísu er skiildanautnrinn [)eim inuii

fátækari, seiu hanii er öörutn skuldiigur, enda iná

hann sjá af svo mikln sem vcÖskiildiuní iieraur í
s

jaröarveröinu, vilji liaiin selja liana, hvört heldur

lániö gcngnr yfir á kaupniida (setn [)á gefur út

wýii vcÖskuldabrfef fyrir [)ví), cöa cigandi (scljandi)

borgur [laö sjálfur af kaupverÖinu, en [letta raskar

aö auiigu etium verulega eignarrötti skiildunautar-

laa. Og er uin [letta saraa aö segja, hvÖrt heldiir sá

sem skuld á aö gjalda er skuldugiir seljanda eÖa

öörnm útifrá; [)ví raeö afsalsbreíiuu (Shjúde) af-

galar seljandi sör og selur kaupanda i hönd, ásarat

jöröiniii sjálfrl, öll eignar umráð yfir henni aö lÖg-

iiin, hvört heldur hann sjálfur tckur hana aÖ veöi

eöur ekki. cr eiula síirlegur kostur viÖ kow-

úngsjaröakaupin , að tveir [)ii(öjúngar jaröarverösins

eru ölluin eigeiiduin (kaupLMidura) eias auöfengnir

uö láni, qöa aö Jáni [)essu ekkí er sagt Jaiisu viö

eigenda skipti, vilji eiiiúngis kaupandí gefa út nýtt

veöskuldabröf fyrir [)ví; og er [>á svo fjærri oö

konúugs sknldiinautar þessir biudi sig eöa eiga

f^ina afarkosiuin, aö veösetníngin cinmidt lctiir

i
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{)cim ar5söm eignar iimríl!!) og bÓlu emiu kcyptu

jarria, Og {)cssa vcrkim Íiefir sfcrhvÖrt — cinkan-

lega [)(Í þjíh'^penínga — láu mót veöi i fasteigniim;

[)ví |)ó nokkrir sjáí peniiiga síiia heldur í [)essa ónn

híns liÖiidum, vcröur [)eim [)(> aldrei vandræöi úr

aö fá lán sem nóg veÖ hafa fyrir aö bjí'xÖa, [)ar sem

peningalán túÖkast á annaö borö. Ka [)ví minna

sem borga [>arf seljanda iití hönd uf jaröarveröinu,

[)ví liægra er aö koma henni út og fá hana vel

borgaÖa, [lareð fleiri [)á veröa og geía oröiÖ um

boÖiÖ. Danskir bændur [lykjast iKÍlpnir, geti [)cir

notiÖ láns við til að veröa eigendur ábýla sinna,

og efast einginii í Danmörku um að [>eir sðu [>að,

livörsii veöbundin sem cignin er; eiiiginn sá seiii

yfirvegar beggja rettar ástand, geliir heldiir álitið,

aö búendur vorir, sem kæmust iippá aöveröa sjáifs-

eignar bændur meö [lessii imUi, yröu eins ánauö-

ugir lánardrottnunum, og leiguliöar nú víðast hvar

eru landsdrottiium [leirra. Ekki er heldur svo

sem aö skuldunauturinii se bundinii við alla skuld-

ina, ámeðan hann getur ekki goldiÖ hana að fullu;

honnm er (eins og lánardroltiii), samkvæmt skulda-

brefínii, ianan handar að segja [)ví lausu af henni

til útborgmiar meÖ kÖflum, sem hanu hvaöafhvörju

fær losað sig viö, eöa fær áu veriö, eptir [)ví seni

hann ábatast viö jaröarræktina eöa atvíiinuveg sinn.

Takist svo Ul, aö skuldunautiirinn ekki geti staöiÖ

í skilum, er [)aö aniiaöhvört eiiiberu öhappi eöa

óframsýni hans
,

yfirsjóii eöa ódugnaöi að kenna.

I fyrra tilfellinu má hanii, eins og hvörr aiinarr,

sem fyrir óliappi veröur aö hendíiigu ciiitómri eöa

óblíöu náttúrunuar, öruggur treysta forsjóuinni,
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væg?> iiíiianlroUÍiis fciiiis og uöstofl iiieftbræ^ra síaiiu;

eii 8?; Iioauiu sjiiirain um ul) keaiia að liaau fær

ekkert goldið
,

er {>að eiula vei fariö að lioaum

Iielzt ekki á jörðumii, og að liúa kenist í belri

liendur; eii Iivört sem er, er samt eigandiaii (sknld-

unaiitariaa) ekki verr sladdiir, {lar sem allir búa á

sJiUfs eiga og veösetaíagar gáagast viö, {)ó liaaa

hljóti aÖ selja eiga síaa til aÖ borga ineð skiild-

iriiar, emi himi böiidimi, sein uin lángan aldur

lieíir setið leignjörð, niegi bami, sem opt ber við,

staiida upp af heiiai, eptir að haaii cr búimi að

kosta tii heiiaur öllain sveita siiuiin, erfiði og efn-

iim , og liúii {)ví er orðin honuin sá unaðursælaslí

samasiaður.

Eg ber ekki áinöli
,

að jHrðartímidin legði

leiguliötiin
, sein ábýli sni kaupa (meö eöa án iáas-

peaíaga styrks), aýa byrði á lieröar, ef tíuad {lessi

væri greidd sein skyldi, {)areö Iiúii að lögum (kristiii-

retti Arna tíiskups 14. Kap. og tilskip. 10. Apríl

1019) caii{)á er eigenda en ekki ieigiilíða

byrÖi; eii {)að iná apturáinöti serílagi livetja

Íeiguliðana til að kaupa ábýli j)eirra
,
meö ser-

Iivörju mögulegii möli, aö {)cir, aö gömlum siÖ og

veaju, víöast Iivar timula ábúðarjaröir síaar

,

án

iiokkurs ciidurgjatds frá landsdrottai ^ ) ; og {laö {)ví

Sjá {iráttncrnda ritgjörð Aiiitnianiis Uiddara Tlior-

stciiisnns bls. 53—55 og Coll,TÍ(L 1834 bls. 577— 81, livar

af iiicðfrum er auðsært, að t i u n d a rby r ð i n i raun og vcrii

licreptir sem bingað til liggiir — ckki cinángís á jarður

— licidur og á lcígufjár cigaiiduiiuiii , ciida {)d tiundinni,

cptír tifskip. 14. Mui 1831 § 2, sc lokið af leigiiliða, á

[leiiii stiið hvar lcigufc cr, Jicgnr á að telja {>aö fruiu lil

líuudar.
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lielílnr, sem {leir aft sönui lögiuii ekki cni hivylJír

að ^jalda (fuiul, iicina síiiii s k it 1 d I a ii s 11 i

laiidi eöiir laiistim eyri.” Stniidi {leir ])ví í skuld

fyrir öllu eöa nokkni af Jaröarvcrðiiiu, gcngur })aÖ

tíuiidarfrítt sem skuldiiini nemur; {lessu skilst iiier

fyrirskip, 17. Júlí 1782 § 1 se {)ví síöiir mótstæö-

ileg, sein luiii "jörir ráÖ fyrir ,
aö peniiigar scu

tíiuidaÖir, en getiir ekki ætlast til, aö sönui peiiing-

arnir eöa peníiigaveröiÖ sö tiuiidað af tveimur,
{
1 . e.

bæði af láuardrottiii eöa eiium retla eigandu (sein

(iundína ætti aö licra) og skuldfinautíiiutu (a: 1 [)eim

liluta jaröarverösiiis, sem lánspeníiigum aunarra nctn-

ur); cnda virÖist mer anngu líklegra eöa liættulegra,

aÖ meiiii skrökvi uppá sig skuldutn
,

eiiii aö jieir

dragi líundarföÖ nndan, {lareö viölagöiir sálnlijálp-

areiður og lagastraff (fyrirskip. 17. Júlí 1782 § 3,

og opiÖ bref frá 1. Sept. 178ö) eru jafnöllug

raeööl á rnóti hvörutveggju; en {)araöau)íi cru veö-

inálabækurnar, meÖ Ööru íleiru, veÖskulduuum til

upplýsingar ^); aÖ Ööru leiti er ekkert náUúr-

legra, enii aö bóndfiiii grcíöí (íund af eignar- og

ábýiisjörö sinni (aö {)ví leiti liún aÖ lögum og sölu-

skilmáluin er tiund buiidiu) sem hauii hefir inest

iiotiii og gaguiÖ af, og {)ab gjörir hann meÖ enn

Ijúfara geÖi, hati hanii áöur upphólarlaust goldiö

haiia af auuaiTa eigii, setn leiguliöi.

'J'il 8. IlvÖrt {)ab nii er af ótta fyrir öfund

aiinarra og óvild, eöa fyrir {)jófuin og ránsmönnum,

ab raövandir dánuiiienii á stundum geyina penínga

’) Sbr. ritgjiúð Thursteínsons bls. 46—47 og 58, og

rit Haldórs Sýsluiiianiis Kinarssoimr : Oni Ticndcydclscn i

hland^ bls. 163>



eiu^ (ifrjálsa iniiní, i fjlsiium eða grafiia

í jöröu
,

læt eg úsagt; en hitt cr víst
,

að {letta

ráð, ti! að koinast Jijá öfuiul nieðbræðra siiiua, cr

Jivörki jieim nö lilutaðeigeiuluni sjáifuin betra eða

hciiladr^'gra cnii öfuiulin. Sjálfur lieíir peuingainaö-

urinn eingiu not af nuði síuuni, áineðnn Jiann iiggur

grafínn í jörðii eða notaiaus, og iiieðbræðrum síiu

uin eða maiiniegu felagi, sein lianti ú auðin eÖa

peníngana að {laklía , sýnir hanii vanjiaklvlæti og

vanrækt, ef hann, þegar á liggiir, lætur {lá missa

viö Bvo uilskostar velkjöriima meðala til heiliavæn-

legra fyrirtækja, sem pentngarnir eru, og {laÖ {lótt

liauii eiiimidt megi sjá sör skaðn búiii af þvíliku

brúkuuarieysi þeirra. Penmgamaöuriun hefir því

vlssulega fyrst gefiö öÖniin maklegt og fullkomiö

öfundar efni , ef hanii lætiir {)aimig pcníiiga síiia

líggja brúkuiiarlausa. Eiida á öfimd sjaidnast heima

iiema hjá inlöiir rött {lenkjaiidi möiinmn, og má ()aö

{)á vera ráövöndum iiianni, sein einimgis á gjafaru

alls góös, atorku sjálfs sin og velbrúkuÖum haiidaíla

auöia aö þakka, lítils varöandi, hvört heiinskir og

illviljaöir inenn Öfunda hann af honum eöa ekki.

Aö Ööru leiti cr og vandseö, Iivörnig jaröeigendur

skyldu fremur geta komist lijá öfuiid aimarra maima

enn eigeudur veÖskuldabröfaima (veöeigendur); {)vi

væri nokkurr öfimdsveröur af velfeuguuin auöi,

J)á
ættu jarÖeigendurnir aÖ vera þaö þeiiu mim

fremur, seni menn hör eim sem koniiö er heldur

girnast fasteigiiir eim veöskuldabröfm.

Til 9. Væri þaö á nokkrum fæli bygt, aö

jaröelgendummi sö lagnari sparsemi og sainheldni,

eim {leiin sem aungar jarÖir eiga, eöa eiga allan
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auö sinn í pcníngiini
,

{lá er {>að miklu vcrr farið,

að htr cni evo margir bændiir
, sera ekki cru

jarðeigcndur (ekki sitja á sjálfseign) enn {)á n&

{>eir fáu sem jarðir eiga afgángs (umfrain ábýli

Rjálfra {leirra) seldu {lær, eu láiiuðu lúnum aud-

virðið og gjörðu {)á (ena fleiri) nieö {)ví jarÖeig-

endur, {)ó Bjálflr {>eir (enir færri) yröu ráÖleysis-

og eyöslubelgir. En eg {)arf ekki aö taka röksemd

{lessa frá {)eim sem inóti niæla veösetníngunnm,

Eg vildi einúngis sannfæra {)á um, aö {)að cr ekki

jarðaeigninni að {lakka, nð jarðeigendurnir sýnast

{>eiin sparsamari og samhcldnarl enn aðrir; Fyrst

er {)að ,
að einginn hör hefir af öÖruni nuöi að

scgja enn jarÖaeigninni og peníngum {)ciin, sem

legiÖ hafa arðlausir út um landið, svo {)að er [less

vegna í sjáifu sör atyllulaust
,

nÖ eigendmn vcÖ-

skuldabrefanna sc Iiættara við úhóii, ráð- og rcglii-

leysi, cnii jarðeigendunura
,

{)arcð hör vaiilar alla

reynslu annnrsvegar
,

til aö staðhæft vcrÖi uppá

{letta. Eg ímynda mer {lar á inóti, að rcglusemi

og sparsemi — {)ó peníiigabriíkun vor í raiin og

veru leiði til hvöriigs — eins hör og aiinarstaðar scin

optast söu nuðnum samfara, í hvÖrju Iielzt sera hann

kynni að standa. Jarðacignin cr meö öðrum oröuni

ötluheldiir afÍeiÖing af, enn meðal til, regluscmi

og sparscmi. IIiö gagnstæða: reglulcysi og

eyÖslusemi cöa óhóf cr ekki lengur uö ^jöra

rikismenn cða jarðcigendur örsnauöa, cnii rcglu-

semi, iÖni og sparsemi uÖ gjÖra öreiga nö

jarÖeigendum eöa rikismöiinum
,

söu {)cir oö eins

nógu ráðvnndir til að áviiina ser hylii og traust

hinna efnugri; og að dygöir {)cssar fái áorkað ()ví,
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t*r oss mi scai bczt leitU fyrir sjónir i ciumi fyrr

greiiuln 'rvcini æfisögiim, vorn fiessar 3

dygbir, sem Franklín seUi efstar a clygiialísta sinn,

\vdTi vorn {)ícr sem liann og Óberlin einkum lögbn

allt kapp Á ab innræla lömlnni sinum, lueö spurn-

ínguin og heilræöum, er áunnu svo raikiÖ gott

hjá felÖgum og löiulum {leirra, nieö {)eira alilrei

of opt lesna “aiiönuvegi” ens fyrrnefnöa, og d ailar

aörar Iniulir; og varÖ {>eim báöuin aÖ {)\í sein

Franklin tjáÖi sig fnllvissan uin, “aö iöni og

reglnsemi leggja beinastan veg til vel-

gengni og viröínga; aö spariieytni veitir

stööuga heilsu og eykur {)rek likamans; aÖ iöni og>

sparsemi gefa snenuna ríknglega atviiinu og

efni, láta raaimi uuðiiast aö ná þcirri {)ekkingu,

sera getiir gjört maiin aö nytsÖraum felagslimi

{)jöÖar sinnar og alls mannkyns; og aö einlægni

og ráövendui útvegi sörlivörjuin traust með-

bræöra sinna*’ (“æfisÖgur’* bls. 31 ,
41 o. v.).

er aö vona, aÖ fleiri enn Franklin hafi orÖið {)ess

áskyiija hjá sjálfiim sör eÖa ööruin, ‘^aö ein dygöin

beini veg til aunarrar” (“æfisögur” bls. 39), eöa

aÖ rcglnmcnn t. a. m. bráöuni liafi komist uppá

iöni og sparsemi, og aÖ ein dygöin raeö annarri

{)annig hafí hjálpast aö til aÖ auÖga {)á, hvörthcldur

mcö jöröiim eöa á annan veg, {)ö byrjað hafi {)eir

meÖ litlum cÖa aungum efnum; en {)egar manni er

oröiö hiö góöa eöa dygöirnar aö vana, keraur {)aö

fram sem Franklíii einnig sagÖi: aö bæÖi veröur

hægra aö halda {)eim viÖ og að fjölga {)eim (“æfi-

sÖgur” bls. 38—39), og cr {)aö {)á raeir cnn nálíiir-

egt, aö sá sem einusinni hefir vaniÖ sig á sam-
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luíldiii
,

reglnsemi , ilími c^a sparsemi ekki leggi

íljgðir þessar af, [)egar [)ær crii biíiiar að aiiðga

liami, eins og [>að cr næsta anðskilíð, livöriiig og

livörsvegna samhelíliii og sparsemi veröiir samfara

jarðHeigniiini — [)eim eina gröða vegi að kallaseni

enii[)á er til í landinn — ef svo er.

er mör óskiljanlegt, að hið venjnlega land-

anra eptirgjald jarðannn heldur hvelji ti! samheldiii

og sparsemi emi peníngagjald. Kigi að safna til

nyrra jaröakanpa af eptirgjaldinn — og til [)ess (’r

[)ví hör varið af rikismönnmuim — [)á er auöseð,

að hvörki verðnr [>aö snnninga- nö kostnaðar-Ianst

(láti ekki IniulsdroUinn leigiiliÖa liafa fyrir [)vt

frekar enn skylda hans er til cptir tilskíp. 15. Ma/

1705 § 5), [)areð jarðir j)ó sjaldnast munu seldar

eða keyplar fyrir landaiira: [lessvegna vcrðiir að

ílylja [)á (il kaupstaðarins, VerÖi |)eim ekki komið

[)ar lit nema móti vörum (sem ojit ber viö og inuii

við bera, ámeðau framfai-ir vorar ekki eru meiri

cmi enn erii [)ær
, og ver ekki betur reynnin

fyrir oss, hvörsu lángt ver komumst, án {)css að

vera upj)á aðra koinnir), er ekki amiars kostur, emi

að rcyna nð koina [)eim lit við landsmrmi sjálfa,

eða máske grípa til [>ess neyÖar ún’æöis, aö lála

hjóÖa jiá upp til sölu
,

eins og konúngsjaröa af-

gjaldið, [)ví færstir landaurar veröa geymdir óskemdir,

eins og peuíiiganiir, [)áng!iÖ til íleiri verÖa lil að falast

eplir [)eim. Eii vilji menn eigi aö síður lieldiir

kjósa þetta gugt fram og aplur mcö landaurana,

sem mer ekki getur skilist aiiuaö eun eplirgjaldið

Öliu freauir hljóti að rírna viö emi va\a, er {)eirii,

eins og áðnr er á vikiÖ, imian haiidar, aÖ taka vö\t
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Íjár síiiH í hinilauruin
,

eiiis eptlr vot)8Kul(labr6liii

og o.ptir jarlMniar. Eigi eg auuarð að vitua til

rcyiislimnar i {>cssii eriii
,

{>á staöfestir luju {>að

auiigaiivegiii i Duiiiuörku, aö peníuganieiiu ekki s^n

{>ar eiiis saiuheldiiír etia sparsamir og jarÖeigemlur

vorir. Eg niá {ivcrtámóti fullyrtJa, aö rikismciin-

irnir {>ar scu láugtum sparsaniari og samheUinarl

enii hör; {)ví auk {less, aÖ dygöir {lessar, ciiis {)ar

og amiarstaöar
,

eiga ser eiukum stað Iijá efiia-

möammum, af {leirri iifíttiírlegu orsÖk, sem þegar

var getiö, tel eg {>aö styöja sparscniiiia iiæsta

mjög (áu tillils til kostnaöar ])ess, sem ineöferö og

sala lamlanranna her leiöir af scr fyrir efiiameim-

ina, og sem rikismeiiii Daiia aö öllii leiti komast

hjá ineö veöskuldabrefa eiguiimi), aö fmrfa ekki aö

safiia ucma svo sem 50 eöa hæst humlraö Ubd. (scin

ávalit veitir Iiægt aÖ korna á laga rentu, {>ar sem

peningalán og veösetníiigar eni í gengi) til aö fá

laga ávöxt Ijár síus, á mcjti inÖrgum lOU Ubd., seiu

inciiu h^r hljöta uÖ safiia til
, iins míg er oröiö til

nökaupa jörö, {)á nokkur cr föl. Eg triii ekki öörii,

cnn aö þetta skipiilag vort og laiidsvaiii hamli inÖrgtini

frá aö safiia aö sör peníiigum eöa aÖ spara {)á , {)ö {)eir

annars liefön hnga á {>ví, ef greiöara væri her aö-

gaimgutil aögræöa á {)ciiu; aÖ margur eiiin leiguliöína

hikí eöa gefist iipp viÖ aö safiia samnii peniiigum

fyrir leignjÖrÖ siiia, eiiimidt af {)ví aö hanii á svo

lángt í laiid meö {>aÖ
, og gctur {>ar aö auki ekki

gjört ser von um styrk aimurrn, ámeöan peuíuga-

bnikuii vorri hagar {):muig, og uö margur viuiiu-

maöurinu og viuiiukuuau gefi frá scr aö halda samau

vinnukaupi simi, og eyöi f»ví til (»l)arfa skarts og
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kanpstaftar glíiigurs^ af jiví eingimi vegiir er fyrir

vinmifólk liér á laiuli að hufa ávöxt vinnnkaiipsiiis

eiiis og annarsta5ar er siður lil, á^ur enn {)aí fer

aÖ eiga mei) sig sjálfí, sem seint el^a alílrei verður

m^’ð {)essu háUalagÍ.

]það er og Öllnm i augum uppi, að freistnin er

öllii meiri , til að eyða eða brúka peníngaiia til

ó])arfa
,

þar sem {leir Hggja alltaf fyrir , eöa j)ví

lengur sem verður að geyina {)á briikiinarlausa, ciui

{>ar seni {)eini, j.'ifnöðuin og jieirra cr aflað, er varið

til gagns og nota. Eptir {)vi sern lengur steiulur

á að Hafmi til jarðakaiipaiuia, emi til veðskiildabréf-

anna, og eptir {jví sein hægra er að taka til jieirra

pcninga, sein geymdir liggja, {lángað til {leim loks-

ins veröur komið í jÖrð, enn til hínna, sem varið

cr til veðskuldabrefanna, eptir {>ví virðist mðr, sam-

kvæint hlntariiH eðli, vera hættara við cyðslii peii-

ingaiuia og ösamheldni með vorii háltalagi, enn {lar

seni peníngalán og veðsetníngar viðgángast, og [lað

eins fyrir jarbeigeiidurna og hiiia sem aungar jaröir

eiga. Og eigi sparsemi vor og samheldni, eiiis og

mierhön, að meíast i samjöfnuði við aðrar siðaðar

fijööir, hvar öll önnur peningabrúkun er við höfð,

{)á ætla eg að vér verðum færstra eptirliátar í mis-

brúkiiii efnaiina eða eyðslusemi yfirhöftið. trúir

eiiiginii, hve iniklu hðr er eydt lil óu^Us, vegiia

V8ii{)ekkingar og öráðs i búiiaðarháttiim iitaii hiiss

og innan ,
frernnr eiin annarstaðar og serílagi í

Danmörku, og væri {lað iu»g efni i heila bök, fyrir

{)ann srm ineÖ kyiini að fara. ()li {laii meðöl, sem

mnikað geta eríiði og fyrirböfii, eða aukið vinnii

luagiiið og fullnægl lífs nauðsynjuin manna, ern

9
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iMulir cins hin incfítu og beztn spnrna^armcrtöl, og

er ötH'iMii [íjóðiim {íví ætíft inest iiinhiigaö ari afla s^r

[leirra, og [)an ern það sem oss svo mjÖg vanhngnr

nni. Meö alirahanda tirna- og verkilrýgjaruli áiiöiil-

ntn og aöferi!) leikur ernainönnuiiuni i DanniÖrkii

fyrst og freinst hugur á aö undirhua og irkja jörö-

iiia, svo aö hún gefi [leim sem ri'kastan ávövt. Ver

fiarámóti látum peningaiia liggja i náöum og jöröiua

meö dumhirdta, af })ví vtr hvörki {lekkjum iie not-

uui áhöld {)au og aöferö , scm bezt eru löguö lil

aö fá sem rikuglegastan ávöxt jarönrræktariiiuar, en

gjÖruin oss í luiid, aö vör græöurn á peuíiiguuum,

ámeöaii vör meö þessti háttalagí rnargfaldlega eyöum

{>eim ávexti, sem {>eir, röttilega brúkaöir, gætu geiiö

oss. Vör veröuni aö fá korn aö, og aöra lífshjörg,

fyrir geypi verö, sem ver amiars gætum hjá koinist,

eii sem líf vort nú ríöur á, af {)ví vör reiÖiim oss

uppá aÖra, ca Jeitum ekki lags til aÖ hjulpast viö

{>aö, scm jöröin og sjáfar útvegiiriim ineö hyggi-

legri rækt gætu látiö i tö. íetta er nú sú eyöslu-

semi vor, sem aö vísii niimist ber á, eii {)d nicst

er í varÍÖ ,
og er Iiúii peningabrúkuii vorri, aö eg

ætla, fyrst og frerast aö kenua, Eins skiist mer scm

hið sama dlag í pcniiigabrúkun vorri gángi aptur-

föruin voniin og vau{)ekkíiigu í búnaöarbáttiim sam-

siöa til aö efla og anka hiö eiginlega dlidf, sem er

imúfaliö í ofueyzlu alls munaÖar variiaöar, og eg

se ekki betur, emi að sú áslæöa sem eg nýlega

færöi fjrir {)vi af hlutariiis eölí, staöfestist af reyiisl-

iiuni; dlidf {)etta og cyÖslusemi kctuur hjá oss

Ringaiingii fram í ofneyzlu niatar og drykkjar, í d[)arfa

skarti og úttendiiin klæöahuröi, og fer {)aö dagvax-
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aiuU, eiiisog enar úttendu mat- og drykkjnvörur,

sem ver á fyrri öld aniiablivÖrt ekki þektnm, ekki

{uiiTtiim vi5, eða tókuni hjá Hjálfuin oss, eii nú eru

oröiiar saiinkallaðar iiauðsynju vörur, Af útlendiun

mutvörnm nægði oss 16:i0 einar 5,046 tunnur; 1743

ekkí nuniia eiin (vÖfaldt, 10,148 tunaur; 1770 ekki

iniiina enn 14,855, og 1800 áttura vör nógmeö aðkom-

ast af ineð 18,554 tnniinr rnatar. Eu ekki eru iieyzlii

frninfurir vornr miniii í tilliti til drykkjuvaramia,

kiiffes, syknrs og annars sælgætis. Tóbak, breuni-

vín og aörar drykkjiivÖrur færöust oss fyrst aökalla

á 17 öld, kaíFebauiiir og sykur fyrst 1772, eu eptir

1700 liföuin vör ckki af 1000 brennivins tunnum

árlega, 1779 ekki af 257 skp. tóbaks, 3,320 ^ kaffes,

og 8,644 72T sykurs, eiida vatUaÖÍ lííiöá, aö drykkju-

varnaöar-, kaíle ,
tóbaks- og sykur-selan í Grinda-

vík, á Bátsöndnin, í Keílavik, Hafnarfirði og i riólra-

inuin jafnaöist viö inalvöru- og iiauösyiija-kaupin

yfirhöiuö á áriiiium 1777—1781; því á fiessura 5

ára tmia var af fyrr iiefnduni 4 raunaöarvöruin selt

fyrir 52,533 lid., en af nauösynjavöruuura fyrir

80,136 Ud.; og var fdlki {ió 1806 farið aö fallast

svo inikluin inmi betiir á tóbak, kaífe og sykur enn

1770, aÖ |)á þurftiim vfer 238 skp. lóbaks, 8,608 9K

af kaífebaumim og 15,500 ^ sykurs, auk 8000 9?

af sýrópi — alltsainan handa 4000 manns færrí emi

áriÖ 1770; og er |>á víst ekki ofinikiö ilagt af Kon-

ferenzráöi sál. M. Stepheuseu .1808 , ab drykkjii-

vörur {)á árlega hafi kostað landlð 46,000 lid.,

(j>aö ei’ hcrumhii 1 Rd. fyrir hvörii niami) kaffe

5000 lid., sykur og sýróp 10,000 lid. og tóbak

10,000 Rd.; tilsamans, ankalls óþarfa kramvariiings

9 '
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S0,ÍM)0 R(l. ái'le^a. Sjjí KggerH SchUderuny

,

bls.

440—48 og iM. Stepliensens Island i dct 18.

Aarhundrede, hls. 434—40.

Jaö væri omaksins verdt , að sjá hvur {)essu

eyðilegg^jauda óUóíi uú er komiö hjá oss, og aö gjÓra

sniujöriiuii ámilli eyöslusenii nu’öal Í)aua og vor

íiö tiltölu og ej)Iir toiksinegui , livaö teöar 4 mun-

aöurvöru teguudir suertir; eii á j)ví hefi eg {)vi

miður eiiigin faiing
,

euda iiiumi oss uú vanla til

{less nauösyuleg áliöld. Samt jiori t‘g
,

lia’Öi af

{lessum átylliini, árferöiiiu og kHUpver/tuuiimi siöau

ISOfí, (uiiilireius og af eptirtekt miiiui í Daumörku

og litr á laiidi) aö gjöra {)á ályktim, aö oss mi lnörki

iiírgi [)aö af |)essum eöa Öönim numaöar vörum,

liolduremi af litlendum niatviiruiii , sem oss na»göi

[)á, eiusog aÖ hæiidur Daua yfirhöfuö ckki e.yöi i>Hu

meirii í drykkjuvöriiin eöa sön'lagi í hreimivíui, tö-

haki, kaífe eöa sykri, enn eiiir ísleiizku, [>ó [»eir

liiiíi allt {)eltíi nieö hu‘gra og ódvrHra móli enn Is-

leitdingar, enda sjálfir aili bremiivins og lóbaks,

og {>ö {udr alinemil hafi fieiri pciiiiiga hHitda ámilli

enn ver; {laránKiíi apara [)eir öliu síöur emi vör

livað aniiaö, er lelja iná meöal varaiilegri lifs

uiiaösemda, v n ii d aör

a

h y gg í ii ga, v e rk fæ ra,

hdsgagiis og klæöa. Eu f)ó aö til [lessa sö variö

rneira fö, cnn einbcr {lörf serhvörs og-iiauösyn út-

hcimtir, er [)aÖ langtfrá alUíö cyösluscmi, og aldrci

Önnur eins og sii
,
sem kemur fram í ofueyzlii malar

og drykkjar. Ölliim þeim hlutiim sem lör sækjumst

eplir, af [»ví oss fiiinast [)eir gómsætir, cr ineÖ

ötlii eydt og sóaÖ, iimtíreins og {)eim er reut niöur.

lliiia {)arámóti, sem eru oss til gleöí eöa uiiHÖseiiidar

f

^ I
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iÍHýiiduni, uiá iiula leiigi, ef ekld Ul gaiiiiarlega

gagiiií, |>á gaíiit til gaiiians og skeintunar, gleði og

áiiægju; Og jietta er í sjálfu ser peiiínga viröi.

En fiað er ekkí einúiigts ftessa vcgna, aÖ pciifngum

er langtnm Itetur varið til þcssara uiiaðsemclaiina

eiin hiniia: Sá sem lætur ineira eptír sjáaartaunguii

sinni — að eg svo að orði koiuist — eim sraekk,

biiuliir sig i f)\í eÍnhvöiTÍ reglu, sein fljcStt nær

tíl ullra Itans gjöröa. Sé hatiii t. a. ni. gcHnn fyrír

skart 1 faliiabí, hliíir lianu sör sein optast við slarki

og áílogum, og er í öllii hreinlegri og f>riflegri

fatanna vegna; eins er f)að hús optastnær fúgaö og

|)rifa!egl, seiu aimuðhvört er skraiitlega hygt, eða

hefir álítlegar hirzlur og Jiúsgögn að gejiua, o.s. frv.

er tueð þessu aunganvegiii nieíut, að vör þurfuin

aÖ fura í kaupstaöíaa eptir álítleguiu fatnaði — aÖ

iniimsla kosli Íiefl eg fyrír mili leili átt gersemis

treyu úr vaöináli — heidur eua dönsku bændurnlr,

seiu sjálíir viima ser i u!la vega lit vesti
,

treyur

og frakka. Sá sein þaimig kostar 'iiokkru til þess,

sein yfirhÖfuö iná heita þokkalegt, verður ekki

eiiiúngis vaiidur uð aðbúnaði og áhöldiim öiluiii,

lieldur og aÖ verkuni og Öilu framferði síau, og nieð

regluseiui þessari i ölluin Iieiiuiiishrag verður eiida

fraiuferöið sjáift, ef ekki ráðvaiidara, j)á samt lög-

uni (eða reglii) saiukvæiuara. ^essi aðgætiii og

regluseini er fieim optastiiær lueð öllu fráleit, seai

iiieira er Inieigður til sæilifis eim til uð hafa göðau

og áiitlegaii aðbiiuað; ciliöf í inat og drykk veit sbr

eiiigin takmörk, það er ekki eímingis eyðiíeggi'ng

peniiiga nn uils gagns og uota, heldur súar f>að kröpt-

uiii likama og sálar, og gjÖrir inaiinin úliæfan til uð
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vera sér e&a Ö&ruin tít gagiis eða nota, dhæfaii til

alls aiinars eiin aÖ eta ogdrekka eiiis og skynlausar

skepnur. Höfum drykkjusvallaran fyrir augmn, og

sjáum livört ekki kerniir allt þetta heím.

8Í(!)aðri sem {ijdðin eða raaðurinn er, fiess Iiættara

er honum viÖ að veija meiru enn |)Örf og nauösyn

krefur til ens |)okka!ega, {)ví dsiöaöri, f)ess meiru

til ens gdrasæta, Eg drekk Idmt vatn meö niiklu

raeiri ánægju í {>rifalegum bdiidabæ, {>ar sein eg

hefi þokkalegan stól aÖ sitja á viÖ laglegt borð, og

álitleg busgögn í kríngiim inig, eim eg drekk kaife,

víii eða piins {)ar seni balda iná fyrir nasir ser af

illiim dauii og dþrifiiaÖi, því þetta er til merkis

uiidireins nm bvörttveggja, eyöslusemi, og regluleysi

hdudans, en hitt um þrifuaö og regliisemi ef ekki

lika nm sparsemi hans. Og hvaö skat segja um
briiÖkaupin og erfisdrykkjuniar höriia meöal vor?

kemur þar ekki fram, {)að sem Frankliii segir í

auönuvegínum: ‘Miínn heíinski heídur veízlti,

en hinn vitri lætur bjdöa sör”? kostar ekki

frumb^lingurinneinattinestuaf biistofiiiniim til brúð-

kaups veiztuiinar? og getur það þdkt ööruvtsi eim

beimskulegt báttalag, aö lifa i glaumi og setjast viö

át og drykkjur, þegar náúngi manns er nauinast

kominn í jörðiiia? eg fyrir mitt leiti er alls annars

hiigar, þegar eg kem beim frá greptrun þess er eg

elska, enn aö eg geti fellt mig viö slikar yeizlur.

^aniiig hefí eg nú yfirvegað þau atriðín
,

sein

einna helzt eru talin til inálsbdta, og sýnast kyiiiiu

að inæla fram ineð peiúngabriikim vorri og bamla

veðsetníngum eða brúkuii peiiingaima af ÖÖrum cim

sjálfum Giganda þeirra; og ætla eg nú af bugieiö-
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iiigum jitíssurn i anguin uppi, a?» [)aö se raimg íiiiyiidaii,

ab ó|)örf jaröaeigii yfirliöfuð sí; laiidsdrottiii,

landstita, eÖa landi og lýð eins liagkvæm eða arðsöin

og cigii veösknldabrefaiiiia.

Peníiigar eru sðrhvörjum verkamaniii öniissanlegir

:

{)tiír ern {)að hjálparmeðalíö, sem eingíiin, er kosta vill

erliöi og fyrirhöfii til nytsamlegra fyrirtækja, fær

áii veriö (neröus rerum gereadarum), Áii peniiiga

liösinnís getur einginn lagaÖ, Iijátpaö viö eöa QölgaÖ

bjargræöis veguin vorum, lil sjáfar nö sveita: og

er {)á öllum auðráöiö, hve áríðaitdi Jandinn og iim-

biiutn {)ess rett briikuu penínganna er, og hlýtur aö

vera

,

f)ó ekki veröí raeö öllu söö

,

IivÖrjuin og

livc inikluin frainfÖrum bjargræöisvtigaiina húu getí

hör til leiöar komið. En sörilagi getur eiiig-

iiin efi veriö á |)ví, aÖ (jaröa) veös etn íngar

eru {)að einasta og kröptugasta ineðal

til aö efla og fjölga sjálfseignum bœiida,

sem {)ö eingiiui meö rökum fær syujaö, aö Iiljöti

aö vera allra {)joöheiIla og velgeiignis uppspretta

og gruiulvöllur, eiiis her sem aniiarstaöar. ImynU-

aii sú, sem sumir hafa, aö jarÖiriiar á eiidaiium

Jeiuli hjá eiiuin fáu riku eöa efauöu ætlkvísliun

laiidsius, í livörra eigii {>ær áÖur voru
, {)Ó atlar

kæmu [)ær urn stund i eiga ábúendaiiiia, getiir ekkí

átt ser lengri aldur enii peníngabrúkuu sú
,

sein

liúii hefir viö að styöjast: {)ví eiiisog reynzlaii

sýúir, aö eiiistÖku landsetar, áii annana tilstyrks,

eru færir uin aö kaupa jaröir, svo eru jafiivel iiieiri

líkindi til, aÖ veösetníngar og peningaláti geti

stuölaö til Kjálfseigiiar útbreiðslu bæiula her frainar

emi Qiuiarstaöur, og sérilagi í Danmörku, {lareð inargir
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auöugir þjóðfjár sjdölr og óiuyudugir eiga þar mikín,

já mestaii liluta peniiiga þeirra , sein iandbúarair

liafa að láni, veðsetta í jörðum þeirra. Hðr þar-

ámóti komast nienn af (ámeðan ekki fleiri selja og

koupa eða gjöra jarðarbætur) án Íiðsinnis þessara

penínga. Vér þyrftum þeirra því ekki einusiani

Tið, til þess að gjöra alia vora bændur uð eigin

eignar bændum , ef þeir sem lánað geta (o: jarð-

etgendurnir), þegar þeir í þess stað eru orðnir pen-

ínga eigendur, vildu gjöra það; því varla get eg gjört

róð fyrir færri peníngura í landí hðr sem steadur,

enii sem svari þeim þriðjúngi, sem borga ætti úti

hönd, ef þjóðjarðirnar allar væru seldar sera eptir

eru óseldar^).

Hvörr, sem ann föðurlandinu framfara og heið-

urs, getur þá valið að vera að safna að sðr jörðum,

í stað þess að lána dugnaðar- og atorkusömum land-

setuin peniiiga sína, til að kaupa fyrir ábýlisjarðir

þeirra , og það inót lagarentu og óhultii veðí i

þeira og öðrum raunum skuldnnautaiiiia? 1 ölliim

siðuðum löndum og sðrílagi i Daiiarikí heiir það

verið landstjóniaranna alvarlegasta ósk
,

að láta

landsbúana fá eignarráð, hvörii yíir siani ábýlís

jÖrðu , og hafa þeir ekki vitað annað betra nð

vissara meðal til þess, eiin að gefa þeim sem með

*) Eplir Skúla Liindfó^eía Magiidssyni (Felag-ar. IV.

bls. 176) niuii ennþá vera óliselt að herma, uð á öllu land-

inu íinnistSOOO tuttugu liundraðu jarðír. Geri mnður mi

að ajöttúngur þcirra aeii þjdðjarðir og að hvört huiHÍrað

kosti 16 Spesiur, erii það samtala herum 166,720 Spesia

virðl, og: þriðjúngurínn nf þvi (sem út œtti nð burga)

55,573^ Spcsíur.
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})nrftu kost á peiiiiigaláni
, inót veði í eigii e^a

liýlum Jieirra. Með |iessu inóti er allur þorri euua

döusku bæiida og laiidsliúa orðnir eigcndiir ábúðar-

jarða sinna, og j)eir sein til {lekkja, iiafa seÖ óút-

Begjanlegan ávÖxt í framföruin akurirkjnnuar og

allrar atvimiu, seÖ aö jarÖ.arrækt og eiidurbót bjarg-

ræÖisvegamia er sú uiidirstaöaii ailrar {>jóÖar vel-

gengiii og {)Jóöfarsaddar, sem aldrei bifast, staiidl

eiiiúngis eigineignar uotkuuiii öllum opiii. Og loetur

{)aö {>á aÖ likinduin
,

aÖ oss se iiæsta áriÖandi aö

komast niöur á

VI. TIL HVÖRRA GAGNSMUNA PEN-

ÍNGARNIR GETI ORÐIÐ, SÉ J>EIM

VARIÐ TIL JARÐARRÆKTAR HÉR Á
LANDI.

^ó vör söum nokkru norðar á hiiettinum emi

Danir, og fóaturjörÖ vor sfe hrjóstugri enu korn-

löudíu fyrir sunnaii oss, er húii samt ekki svo vaii-

þakklát, aÖ láta ekkert ásjá viö hyggindí, sparsemi

ogiiýtni, atorku og ástunduii búendanna og serilagi

eigandans, og {>ví má ávailt og hvervetna treysta,y

sem Ólafur Sliplanitmaður Stepháassoii sagöi, aö

“jöröiii fer meÖ okkur eins og við meö hana, Iivört

heldur vel eöa illa", og ber jafnan ávöxt ræktar-

iiinar, jafnvel í óáruin eiium mestn, neina áfÖll

vilji til, sem einginn fær að gjört. getiir því

siðiir leikið efi á, að líf vort og landsgæfa sð umUr

jarðarræktiniii komin, og að oss {)ví iimfrain allt

aniiaö megi vera aniit um hana, sem laiid vort á

lengra aðdrátter og luiiuií hjálpar voii eiiu öunur



im «

löiitl, þegar iieybiua ber aÖ. Eii j)aí» cr Iivörttveííirja,

aö jarÖaiTíektiii aungaiivegiii ælíí', ería allstar»ar l'er

eplir jaröar- eöa laiKls-gæötim
,

eiiila er |>aÖ líka

6V0 opl sagt og saiiiiaö, aö laiul vort aÖ siini leili

se eins fært uin og eins vcl lagaö til uö fæöa oss

ogklæSa, og Öiiiiur lÖiiiI aörar {>jööir, efbelurværi

á lialiliö*). sein laiiilkostur eöa jarövegur er

í ölagi og órækt
, iná færa Iianu í lag og rækt,

bresti ekki ástuiiduu, frainkvæmd og efiii til

|>ess: — jÞctta er oss IivÖrgi betur sett fyrir sjóiiir
0

enii í ^‘tveiinur æfisögum,” ineö dæmi Ober-

líns prests lijá Steindælum, ciula er oss ekki

fieldiir svo allrar aiorku variiaö, aÖ liemiar ckkí

sjáist li^r iieinnr inetijar; og fiess erti eíiis Ijós

dæmi á Islaiuli og amiarslaöar: aö {>aö er opt-

astiiær frainar komiö iiiidír maniiaiiiia

verkum ciiti n á 1 1 ú r u iiii ar, aö jövöin beri fieiin

ávöxi, fiar sem hún aiinars getur tekið nokkurri

rækt. Möiinunum er geíiö vald yíir jörðiinni og Jiugvít

og efni til aÖ vekju huliö inegin hemiar til lífs og

verkana. Heppnist f>aö ekki, er |)aÖ sjaldiiast jörö-

umií að kenna, heldur cíiiinídt vanbrúkun eöa bruk-

unarleysi meöalaiina, luigvits inanna og efna. Menn
eiga sér í frjófsömustu Jandsplázum opt ekki mál-

liiig niatar, {>0 aörir i mögrustu sveitiiin haíi alls

næglir; og ber þaö til f)ess, að hinir fyrri ætla aö

jöröin fæöi f)á fyrirhafnar- og kostnaöariaust, en

enir siÖari, setu eru allrar aimarrar tniar, leítast

Sjá incðal niinars Eggcrts Olufssumir Heise lilð. 9,

0. V., Olavii Hcise bls. 3—5, o. v , og rilgjórÖ Hiskii|)sUr.

Miiiim'ðar ^hiiii inaunfskkun nf lialiæriiin á Isluudí” Felagsr.

XIV, ciiikuin § 84,

0

i
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víð a5 bjarga cða að hir^a uni jörMiia nicÖ aturkii

{leirri og efinun sein |)eini er aiiöið, og livar svo

er komtÖ liugarfari og viöleiliii laiulsltúaiiiia aö

efla lieill síiia, {>ar er {>eim (>hætt fyrir sulli og

seiru, eiula í {>eiin hygöarlöguin
,

sem mest hafa

oröíö iituiulun hjá náttúrunni eöa skaparaiium.

5aö er með svo mÖrgu móti að inenn geía gjÖrt

sör jÖrÖina nytsama, og hiii liuldu fjörmögii heunar

eru svo margbreytt, aö færstum er auöiö aö {lekkja

{)au öll, eba verkaiiir {leirra, eða nieööi {)au og aö-

ferÖ sem bezt ciga viö lii aö liafa {leirra iiot; eu

{)aö vitura vör ailir, aö jaröairœklin hjá oss getur

komiö frain viö m a t u r t a g ar öa, túii, cngjar,

beitiiand eöa haga, og viö skógana. Eg hefi í

iipphafi hugvekju {)essarar og víöa her aö frainaii

bendt til tiokkurra rÍígjÖrÖa, sern segja oss til vegar,

hvörnig bezt skuli rœkta laiidsnytjar {lessar. 5íi***>

arö og ágóöa sem tillilýöileg ræktiin {leirra gæti

áiinniö landi og landsbúutn, fæ eg hvörki seÖ ne

sagt, enda er {)aö ekki lilgángur hugvekju {lessarar;

eiuúiigis má eg geta t ún a ræktari ii nar

,

og

hvarfla auguin yíir, hvörsu ávaxiarsamur sá fjárstofii

geti oröiö, sem lil Íieniiar er variö.

50 dæmii), enn sem komiö er, seu næsta fá

uin verulega jarÖarrækt meÖal vor, iná samt {>egar

kalla reynsluna til viinis um, aö sá sem til túna-

slettiinar og giröiiiga heíir kostað erflöi og

peníngum, hefir aldrei gjört {>að til óu^'tis. Haiui

heflr ekkí einúugis árlega aflaö betri tööu,

íyrh iniklu meiri peníng, heldur og ræktað

og unnið túniii meö iníklu inlniii fyrirhÖfn,

ú mikiu skemri tima og ineð miklu færra
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fólki eim ú!!iur; og eliigíuii er sá ,
fcjem ekki iaki

9

iiiulir lueð Olaíi Stíptamtiiianiii StepliáiisKyiii
,

er

liami kvcÖur jiannig npiuu’ (í Felagsr. VI. bls.

5*5—íj4) í Iiannatölum um jiúfnrnar; “llviib mcga

{nífuniíir lieldur heita enii pínubekkur kurls o^kunu,

er um lieysknpartiman
,

full af kappi og \Ílja, fá

])ó aungu duglegti verkí af stáð komið, ])á {nifiirnar

iineta {)eim {nisundiiin sainan? á ttina girðingu,

slettun og hirðíngu riður {)ví mikið, cigi þau krupta-

fulla og notagdða töðu af sör að gefa, en iindir

{)vi og aiingu öðrii er komið allt vetrargagn kúa

vorra, og nokkuð af 'sumargagninu ásaml’* o. s. frv.

Mig skorlir bæöi {)á reynslu og greind, sem út-

heimtist til ánægjanlega að geta leyst úr {)eirri

enn{)á dsvÖruÖu spuriiíngu Húss- og Bústjdrnar félags

vors, á mdtinii 5. Júlí 1837: “hvör aö se iiyt-

semi {MÍfnasléttn nar og t ú ii g i r ö í n ga
,

í

samaiihnröi viÖ aöra atvinnii vegi?” eiida n

lieldiir ekki {)vilik úrlaiisn viö litigvekjn {)essa tih

hennar fyriræílaöu umtuál; eu eg vona aö fiessari

áríðandi spurniiigu, aöiir enn Íángt iiin liður, verÖi

svaraÖ af einlivÖrJum landa vorum, seai meö ineiri

reynsln og greind í {lesskonar efiium hefir betri

lök á {)ví, og lætur ser vera ndgu aiint iim uð fræöa

068 meö úrlausu heniiar^) svo aö vér aliir komuni

0 Til þessa hafa {)i*gar niargar goftiji* riígiöi ftir i Fölagð-

rittiiiiim riiiU vrgiii, svo sciii : Jdns SysIuiiiaiiiisSveiiitiðoiiar

eiia ýngra ii iii vallurrækt; Sigurðar Stú(ieii(2i Fetiirð-

ðonar ti iii ubiirft og uiykju; Sera Markúsiir Fydifsison-

ar II 111 licyaniiir; Jdns Sýsliimaiins Jakolissonnr um
iiij d I k u r n ot ; Magnúsnr Sýðliimanns Ketílssoimr ii m
tnnilegu búi'jar d suiiiruni og um Iieyliluður;
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ti) f^öinii viöurkenníngnr iim {irirnasleltunariiiiiar og

túngirÖiiiganna mikiu not fyrir al<la og (iborna,

bæöi í i^amanburbi við aðra atviauuvegi

og serilagi, eöa i samauburdí við meðan tiínið var

ógirdt og óslettaö. Um |)etla seiuna lierir að sÖnnu

Jón bóuíli Ilelgnson i Garöi snöur, í ritgjörö “nm
f)nfuasleUuii ogtúugaröahleöslu’* * § 1—3 (i Bniinöarr.

I. lí. 1. D.) geíiö nokkrar athugasenulir , bygöar

n rcynslii og laiiilslagi lí b úö a r
j
a r Öa r

haiis; eii {lareö bíeöi lauds- eÖa jnröar-lagiö
, iVá-

hrugöiö IiáUalag í ræktimii ylirhöfuö og margar aörar

kriugnmstæöur, gjörn nieiri og mimii misinun ávinn-

iugsins, hvört heldiir i ávexti, tíma eön vinnu, ætla

eg ekki her se ofaukiö eöa olláiigt frá efuinii, aö

liiria sameigiiilegt álit inerkismauuauua Jóns hrcp]>-

sljóra Jóiissonar á Klliöavatui í Gullhríiigu sýsln

og Guömiindar hóuda ^porvaldssoiiar á lláfafelli i

Borgarnröi, mn {letta yfirhöfuö og hvaö túii sjálfra

{leirra siiertir serilagi; hafa {)eir aÖ bóii miuni látiÖ

mör |)aÖ í Ijósi háöir i sameiningii:

I verka og tíina sparnaöi má, eptir lögiin

{lýfis og ásigkomnlagi
,
gjöra ráö fyrir, aö 3 eÖa (í

sláUumeiin ekk! slái stærra {)úfua reit enu 1 rnaÖiir

Olafs Ijektttr-i Ólafsismiiir ii m m a t a r í i I b lí ii í n g af

*injólk, fiski og kjóti; i'iiii {>ó rinkuni Skúla Luml-

fógeía “S V 0 i t aUd n (U”, nirÖ v i ö h a- tl r ti m «g atliiiga-
t

s tMii (i II iii^ Otafs Stiptaintiminns St(n>hánssonar rit um
gugnsmuiii af eaiiöfds ii m hot af ii a ii l p (mi í n g i

,

uiu tirsta, 11 III sjál'ar afia og vntna v(MÖar ng uin
• .

^ •

.lalnvœgi hjargraMÖis vrganna á Islaiidi; eiimig

^tepháiH KmiíVrrnzráÖs 'riiiíran'nsrns ii m gagnsmuni
heyelíapar og koinalla á Islaniii.
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hnnii slær á clnum dcgi ú sletiuiiiií.

á sama tima [>egar búift er ab sletía, eöa ab sami

nia^urimi ekki ^jöri betur, eiiii ab slá {>á dagsláltuiia

í :i-(í (laga í |>ýfi, eplir [)ví sem f)ýíið er lil, stun

Við alla

e
i>

t i rv i II lui , svo sein: IJárakstur

—

f>ar sem

ekki cr síbreiöa aí' sjiilfu ser eptir ijáiu — siiúa-

íiiga, samra kstiir, sætíiigii og hiröíiigar,

veröur iiiuiiuriuu eau meiri, og ér {>ar (>hætt til aö

taka til 1 verkameuu, eöa 3 til 7 siuitum svo

láiigaii líina fyrir 1 manu í {>ýíi (cptir löguu [>ess)

áauUi eiiuim verkrnaimí á jafusUhTÍ slettii. ]^cir

sem hiildiÖ hafa kaitpafolk iim sláttia vita bezt, hve

miklu kaupi og fæöi til {>ess er variö, og hve mikila

ágáöa er von, {)egar fækka má sláttmuÖiiuum vegua

tiiiiaslettunariiiuar, svo sem iiú var sýut. Líku gcgnir

nicö aiöra túuaviiinu (sbr. Jóiis llelgasonar rit-

gjÖrÖ § 1 og atluigasemdiua {>ar við, og við § D) og

niá uærri geta, aö aöferöiu sjálf og vcrkfær-

in^) ekki gjöra h'tin miiu, t. a. in. viö túua áburö

Á lláfafelUtúiii kvcÖát GuiSiiiuiuhir ví5nst hvar slá

og’ breiÖa á undircins, og spara ni(*Ö því uldiingis rakstr-

arkoiiur; {>arf eimiiigis að laga lítlð citt rifgarðana ineð

oríinii, mii leið og iimðiir gciigur (ilbakn fyrir ekárana,

iiiá 6VO á cpttr, iiin leið og snáið er síbreiðunni, laga

liaiia enn bctiir. Með jþessii niótí geta allir stnðið að

ebefliiimn ámoðan á honiim etcndur, svo að alU koiuist

eeni fyrst (il að njáta {icrris, þegar hanH cr, eða bbUtrar,

í uppbáriim niiiguni (scm bráðuin skal betur lýst) á tiin-

ínu, og er lier við cinúiigis atliugavcrdt, að ekki sé

8

1

cg i ö lí r og í.

Að {letta livörltveggja cimiig vnrði miklu við sjálfan

filáltin, gcfur ölliim að skilja: livört t. a. ni. slegið cr

ineð sömii Ijáiim á slcttii og í {^ýfii cn {>ú er hér frainar
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\ og hreiiistiM, hviirt færikvíar eni hnikaðar (ailra-

' luílzt ji mosag<‘faii (úai, hvar {)ærlu**lzt ei^a vi^),

og v<»rkfíeri s<an luizt eiga vi5 slettleiulíri, svo sem

‘ h jiiihörar, eiakum hvar hœarforir era viMiaföar,

s<;m allstaöar ælti a^ vera, aö ráöum J<)us Ih'lga-

soaar i § í) (shr. Atla 12. Kap,), og viö sláttiii,

hvört meiui hriika lánga ogstcrka Ijái oghnus-

iiiiklar lirífur, líkt og Daair^). inætli

<Mui frenuir sæla næsta miklam sparaaöi, ekki ein-

nagis á viöar- og steinkolam, hehhir og á l í m a

cingaungu hartlillít lil lamhliigsins eða {)iirimniia og lög-

iinar og lísigkoniulags sleltunarinnar á hvörjum slað. Að

öðrii lolli i‘i' iiu FJÖliús 5 :ir, hls. 50, ci>tirá t!l sann-

* ímlaiiici'kís inii iilít þclrra 3öns og Gnðmunflar, er har or

Imfí cptir Firíki SyBljmmmú Sverrissyiú (li hvörs greinil

allir gcta roiilt síg) að í Mýra syslu slát I inaðiir {laiin

rciliii sletlaðan, scm ósléttaður þiirn 6 shiltiintcnn á

jafiilaiingiim líma; og optir Sæmiiiuli lireijpsíjöra Stcin-

tlói'ösyiú á Aaðsholfi í ÖIvosÍ (si ni hyggir á eigiii r<‘yiul),

að Immi ællí 1 ámótl 3, ug or {icUa {)á iiúanst í lagt að

allra [lessara incrkísnmmm áliti; gjörlr |)á Jóii llclgason

ylii'liöfiið oflítið ór vcrka ávínníngi sléttunarinnar , cr

hnnn (i § 1) tckur (til flæaús) 2 ámóti 5.

Aii {>C8S að Guðiiiiindiir á liáfnfclli þckti lúrðingnr

hriTur Daim, licíir Imnn af efgin hugmynd húið sér til

nðrar eins, (íi að hnika við töðii lúrðiiigar á Háfafells

(uiúnu. Era þvilíkar iirífiu' sknptláiigar, liausnúklar og

stcrkar, og erii
,

til enn meiri traiistlcika
,
mcð stífiim

(áiiaum) frá Imiisnam svo sciii núðjum Iivörjumogíii gals og

iipl)á skaplið heggja mogiii , cn hausinn niá ^á vcra svo

lángiir etMii vill, {)ó ckki Icngri c.nn i lcngsta higi faðmiir,

og cni lirifur þcssar að sönuu hclzt karlmamia lucðræii,

on cins licntugnr á iivöi'ju siélllcmlinu scm cr til að evoifla

flekkjunuia eaman í ekyndi.

I
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og verkinn, cf menn Iier viUIii leita laga me^,

lcggja liiíiua á steiii, efta b rv n a þ á ni e?l

eikarspítu seni drepiö se í Ijörn, yfir-

8 1 1' á in c 5 s a n (1 í o g s í ö a ii s ni u r ð m e ð t *» I g

,

9 t

eins og kenut er í rilgjörð Olafs Lektors Olafssouar

‘Ui in I j
á a deiiigslu á Íslaiidi’' (í FMagsr. X.,

sbr. Olavii ferðabók bls. 580) og tiðkast sá cnu

síðiiri deiiigslmnáli hvcrvelna Iijá Döiiiitn. Jað

er og fyrir satt haft, að lieyið {lorni lielfiiigí

fyrr u slcUu euu í {)ýfii og að {>að verði hirdt

óhrakið og vel verkaö, jafiivel í mestu
ö{)erra sumruin, {)ar sem {)að í {)ýflnn blýtur

aÖ liffgja uiulír skcindum. Óskaráð er {)að baldið,

{legar svo ber við, oÖ raka Iieyíiiii sainaii, {>(5 ekki

%h }>að nema svo sem gras{)nrt, og hafi ekki legiö

neina svo sem vikn tíina og á sjálfum tiiiivelliinim,

að lana {)uð, eður að hlaða saman í tippháfa

aiúga, lagaða eins og syknrlnpp, 0 eöa 8 hesfiira

i hvörn, og se {)ví svoleiöis jarulilaðiö og efslu faungiii

söxuð, svo að vatnið renni af lÖninni; iná hvörju

viðra sein vi!l og skai heyið {)annig blása og {)oriia,

að {>aö að eins nieð lítilli gláinu verði Iiirðíngar {)urf,

iieina kolliirimi og botiiimi, sein {>á iná {)urka ser

á parti eða hlaða í nýa Íön. Svona Iiagaði Gnð-

inundnr á náfafelli sbr (eplir dæinmn {)eirra Sðra
9

Markúsar PJyölfssonar ogOlafs StiptamtinaiinsSteph-

áussonar, scin kemit hafa aðfcrðiiia í rilunum mii

heyamiir og not af iiautpeníiigi, Feiagsr. II. bls, 73

og VI. bls. ()4, o. V.) (){)erris smnarið 1835, {u^gar

ollir aðrir eim haiis líkar nrðn að fclla lc siU ú[)crr-

anna vegna; og var {)að bafði aö verkið var

flJ()U ininið, er ekki {>urfti nmiað cnii að vöndla

heyínii samaii mcð stdni Iirífuiuu og hliiða {)ví á
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hííU^ orula var liami Ijka cins þalS árih og

hin hirgiir af vel vcrkuöu heyi, svo alla ináUl

fiiröa.
/

I tilliti tilágói^aiis má gjöra s^r von um
2 eða 4 kapla af sléttu^um reit, sem ekki gaf nenia

I kapal af shr áður eiin liaiiii var sléttaðnr, alU

eptir sem fiýfiö er vel eöa miöiir rækfaÖ, grýtt,

flöííótt 0 . 8. frv. Á Elliöavatiii, hvar tiinia aiinars
w*

víöast hvar erii greiöfær og lengi hafa veriö í góörí

rækt, teiur Jón lireppsfjóri sér cigi aö síÖur hálfu

— eöa alltaö tveim |)ribjuiigum — meira hejfall

af {>eim reitunum í {)ví, sem liaun hefir sléttaö^

cim áöur enn haau lét slétta {>á. JaÖ er og ept-

irtektaverdt, hvaö góö rækt yllrhöfuö, túngirðíngar

og sléttanir hafa frjófgaö tuniii á Vatní, aÖ hey-

falliÖ af {>eim uin 25 ár heíir fiinnifaldaö sig,

eöiir vaxiö frá 50 til 250 liesta, og getiir enn{>á

vaxiÖ, {>egar allt jJaö er slétlaö sem slétta iná.

lláfafells tiíuin
,

sein erii 14 dagsláttur á stærö,

gáfu af sér, áöur enii {>au fyrir 18 árum síð^n

komu í eign og rœkt GuÖmimdar bónda, 40 til 70

hesta eptir {)ví sem áraÖi, eöa í meÖal ári rúma
50 liesta, en lui, {legar biiiÖ er aö girÖa jiau og

slétta

,

falla af {>eim , eptir J)ví sera í ári lætur,

150 til 200 hestar, cÖa i racöalári 175 hestar, og

er þó athiigandí, aö eptir svo stuttan tíma geta

þau ekki öll veriÖ komin í fulikomna rækt, f)ví (úna

sléttun og giröíiigu á Iláfafelii varö eigi afiokiÖ allt
f

í eiiui, og j)urfti j)ví leii^ri tíma fyrir fálibaöaii

niann, sein {)uu voru stórgrýtt og {)ví aö miktu leiti

varö aö sprengja steinaiiQ, en þaö tók bæöi niestan

timan og marga bletti úr túninii, sem steinarnir

10
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iu'hu íih ligílja íí uíu gról^rar liintiii — aö [>ví U‘ili

slt^Ua^ var á voriii — tma jicim á iiæstu velri var^

ekir> á klaka lil eiis relta legstaöar jieirra i bæar-

og Inisaveggjum, lúiigaröiiimn cða tröðimiiin; {lað er

{iví líklegt uö ti'miö allt ekki geli veriÖ fullra*ktaö

eim sein komiö er, og ámeðaii iiægaii áburð vanlar

á j)aö alit, eiula er lúuið áburöarfrekast fvrslu áriu

eptir aÖ biiið er aö hlelía [)aÖ, svo ekki veilu* af

að kapi)!)era ú j)að í uæslu 5 ár, ef |>aö á að iiá

rækt [leiiTÍ, gráöa og ávexli, scm [)aö gelor uáö,

og er ulll aÖ 00 luöliestum ekkí haldiÖ ofboriÖ á

dagsláthma fyrstu 2 ária, ámeöan jöröin er seiu

gljiipust, og tekur bezt viÖ ábmöíimm^); vilji maÖur

[)VÍ sjá allau ávöxt verka siuiia og kostuaöar, sem

oröiö getur, veröur að vaiirækja {)ýfÖu reilina ámeÖau

eiiir slöttuöu eni aÖ ná j)roska, og til [)eirra er

variö þeirn áburÖimim sem til er, cf Itaim aimars

eigi veröiir svo notaöur og drýgöur, aÖ uái á nlti

limiö aÖ þörfum þess^). ]^auuig luá fullyrÖa, að

JohfiSðoii FAaznih s?£oraöí á viö lcig'iiliÖa fionángii á

NoröiirlamtÍ , aö [)eir bæru árlega 40 eÖa 50 taöhlösð ú

hvörja áagðláttu vullar, og forr [)á næni, uö ðvo iiúktii

iiiolt'u iiicgi hera á nýalcttuö tiín Rem Jöii og Giiöimimlnr

segja.

2
) Meöal ennii cinka nytðöiiiii hyggingar»kilinála, ðoin

[)eir Stiptaintmaður v. narðennotli og £tazráÖ Johiiðson

hiifusett lanrisetuiii komíngs, er snoimi: *‘aÖ rirýgjnáÍHiríSin

meö öllu þóiianlegu sem fcngUt gotur, svo ðiun. [)úriia-

niolriii og vuggja, lýngi, ianíi, fáiigi, inoöi, rnriria, gólf-

Oögii, troönum hiÍHaskdfiiin , snrpi, öðkii, htuÖlJrytu og

uöi’um hæar ö[)vcrrn, stMii allt færiðt i inykjiihaiiganu,

hvörj^im velju skul vaml-nÖ stæði, þur sem lögiir rkki

getur frá rmmíÖ”. llm allt [>ettu gefn ritin um vulN
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ávövtur j)iifiiaslfettunar og tungiröíiiga, ef hyggilega

er aö farið, geli oröiö miklu ineiri enn Jón Ilelga-

son tjáir 8Íg liaft hafa; cn cinsog aðferb og

nýtni í túnarækt og vinnii eptir að siéttað er,

að iniklu leiti skamta ágóðan, svo álíta og feir,

seni iníg hafa frædt, óu mflýaiilega nauðsyn-
legt, að túnið sé girdt, hvar girða j>arf, áðnr
enii J)að er sléttað, svo gripir ekki gángi á

j)vi'); eins lUva, nð menn vandi sléttunina

sjálfa, en ekki liroði henni af aÖ handa hóíi — eiiis

og mörguin veröur á — ef hún á að koina að varan-

legnin notum, eiida kveðst Gnðmniidiir á Iláfafelli

sjá mikin muii á niliti og ávexli af því sem hanii

Hlétíaði fyrst af íúiii sinii, og J)vi sem liann eptir

I)ctri æfiiigu scimia sléttaðí
,

en J)ótt hann, áðiir

enn hami hyrjaðí, væri húimi að sjá handavcrk
' *

#

Etazráðs sál. Isleifs Eínarssonar á Brekku á Álpta-

nesi, sem hann og Jón lireppstjóri á Vatui í ciiiu

hljóði játa að gefið hafi Jieim tilefni og uppÖrfun

lil epUrbreytiii á Iláfafelii og Elliðavatni. ^essi

ógleymaiilegi vinnr laiids vors, sem ekki þókti niö-

nrlægíng í, en mikln hcldur gieði og áiiægja, em-

bæUisstarfamia á niiili, að standa aleinn að túiia-

sléttuninní á Brekkn, fékk J>annig ekki einúngis

arrækt, áhiirð og inykju og iim not af miutpeníngt i

réiagsr. ánægjanlega og nákvæiunri ávúiiti.

*) IJm Jiutta hor ölluiu sainan; þaimig telur Jon sýsln-

inaður Svoinssoii iFíilagsr. I. bla. If>9) “túngarða fyrstu

ffrein <>g atriði í hvors manns húskapaiTogluro**, ng að

vitnishiirði Ólafa StiptHiniinnnns Stcpiicnsena ^'kemur öll

vnr liirðtisniii um tún (íl litils, séu þaii cigi uiiigirdt

iiieð griphfíldiim görðuiu’’ Fclugsr. VI. hls. 53.

J0»
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lauu verka siiiuo , aö f)ví leiti túu haus, aem

ekki gaf honuni ii e m a luílft aiinaö k;ýr-

fóðuf eptir 4 sláttumcnu fiegar haun tók

við því, aöl5árafrestigafafsí;r0, og

s e i ini a — () e g a r a 1 1 1 v a r k o in i i f ii 1 1 a r æ k t

— 8 k ý r f ó ó u r
, e p t i r 1 s I á 1 1 u m a u n á j

a fn -

laungum tíma^), hehlur og haföí |)á gleöi aö

sjá aóra eius meuuogJóu á ElliÖavatiú og Guömuud

á Iláfafelli, sjálfuin f)eim og fööurlaudi síuu til heilla,

breyta cptir og færa scr aöburöi haus við túugírð-

/ugar og siettauir í nyt; er Jóii hreppstjóri al-

ræindur bæöi fyrir jaröarraíkt sína yfirhöfiiö, og aöra

frarntaksemi, hyggindi og fjölhæfi í hvöijii sem er,

eii GuÖnuindur er i áhuga og atbiirÖum jaröirkjuuui

meööllu háöur, siöan Etazráöib sál. gaf houurn eptir-

dæmiö og vakti þáuka haus og áhuga um
f)á

inest

áríöandi jaröarbót og laudsuot [>au og heillir sem

þar af leiöa.

Báöif þessir merkismenu tclja f)ab loksius mik-

ilvægan kost slöttuuariunar ,
aÖ lieyfalliÖ (eius og

Jóii Ileigason hefir minnst á í § 3) vcröi (eptir

ásigkomulagi þýfisins) miklu betra að gæÖum
af slöttiiöu enii f)vföu tiiui, þar sem lömýs og mold

úr f)iifunura blandast í lieyiö, euöa er f)ófua heyiÖ

líka aö ööru leiti miklu kostainiuua, megra og lakara

til fóöurs eiin f)aö sem afiast á velræktaðri slettu ^),

Fyrir f>es9U hcíi pg sugii^ugji ckkjtifriir EtazráÖsinð

sál.

“) Einnig kemur Jóni og GuÖmiiiuli saman við Ólaf

Stlptamtmann i {)t*ssu (Félagsr. VI. bls. 53) ; og cr þuð aö

likinduin, að f)cir ekkí hafi vcrið ófusavi á að taku licil-

ræðum f)cs8a f>jóðmœr{ngs og læra af honum hyggiiidí i
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einkuin hvar slcíglð verííur tvisvar, s\o aí) ekkort

vaxi yíir sig; og t*r j)a?) til marks um aÖ gras s&

fullsproltiö tii sláttiir, aö |)aö er ekki komiö í fræ,

en rótiii Jiófariu aö laka gultiin lit'), og siær Guö-

numdur a Háfafelli |)á tiiniö, Jiegar grnsiÖ er orÖií)

svoiia, í fyrsta siuui iiokkru fyrir veajulegau sláttu-

tíma, og anuaö siau lierum!)il J)rem vikuin si'öar^),

5essu keimir Iiaiiu uú eiuúngis viÖ J)ar, sem túuið

er bezt ræktað og aldrei skortir nógaii áburö; fær

Iiaiiii J)á vcujulega 20 hesta í fyrra slætt-

i II 11 m e n 10 í e p t i r s 1 æ 1 1 i ii u in a f d a g s 1 á 1 1*

uuui, sein áöur aö eius gaf 4 J>rotaIetta

tööuliesta^). Sæi Iiauu J)ví færi á aö jafnbera

á allt lúuiö eius og á J)essa rciUaa, sem haun til

reynsiii hefir kappboriö á, til aö sjá hvörr ávöxt-

nriuii getur oröiÖ, gæfi J)etta 14 dagslálta túu

14 beztu kýrfóÖur cptir sig^) eÖa hennnbil 420

tööuhesta árlega; en lueö J)ví uíantúnsslægjur á

Iláfafeiii eru iiæsta litlar, færlr hauii ekki einúngis

kútíkapar efnum yfirUofuS — er Jxíiiii avo næata keimir

á^unit iim lúnuræktitm vi5 Iiana uppkyggih'gti rit J)ur nð

lúlundi — enii lúnaslcttunina af latciíi Fáiiaraayní.

]^e(tn er og nð ætiiin Óíafa Stiptaintinanna, (aninnst.

bls. 5t—55), og ruiðnr liami yfirliöfuð Ui aÖ l»yrju fyrr

b'láttin, ^V'igi seinnn enn
J>á

10 vikur era nf SiiiDrt, nicð

vaxandii (língli, er linin
J)á

aprcttiir iniklii íljótiu-.’*

*^E|itír Augúat niánuÖ liðin notar ekki aÖ aiá (ún i

aelnna sinn'\ að ddmi Ólnfs Stiptariitnianna (adiiinal.).

3) Keinur Jicttn að aíno lciti Iiniiii við J)að, aein Olafiir

Sliptnintniuður fekk í fyrra og aeinna slættíniun nf (úiii

BÍiui (sciiiiuat. Iila. 55).

*) .\lli y. Kap. íjáir eada inega fá lueini eun kýrfóður

af eyríriveiH (úna.
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frarn kýr, Iieiíltir og lömb og ær ú töðumii, og ser

vift j)aö liag siim, jjví i'ramgeiiginu gemltiigiir, seiii

feiigiö liefir 1 tööuhest til fcjönrs á velri, kvaö vera

á rek viö hvörii trævetran sauð, en ærnar injólka

svo luidrum sætir; og ber Guöinundi i jjessuin Imíii-

aöarhætti samaii viÖ iljöni sál. ijrófast Ifaldórsson,

sem í Alla (Hrappseyar útgármiui 1'7H0, bls. 130—31

og 140) heíir fært dæmi lil, hvÖrsii arösamt jjaÖ

sö, aö halda fc á góöri gjöf um vetrarlíiiiun.

Eg Iieli hör HtiiUÍoga drepiÖ á arÖ lúngiröinga

og sleUiinar, ineö lílliti tíl líuia- og verkdr^g-

inda, ens eiginlega ávaxtar og ávaxlar

gæÖu, ckki af eigin viti ne reynsln, Iieldur iif

reyusln og eptir áliti aiinarra vitnrra og hyggiiinu

inaiina, seni ölluni er óliætt aÖ tnía. Að selja á

töðiunagn j)að — Iivört heldur nautpeuiiig, sauði

cða hestíi — sem jjannig aflast með lúnarækliiini,

og serílagi við slöttiin jjeirra og girð/ngar, gef eg

1 vald búmannanna, og svo jjcir geti metið gagns-

muniim af jjví eða ávöxtin, jjiirfa jjeir einúngis

að vita, hvörii árságóða j>eir hafa af IivÖrjn um

sig, nautiim, sauðuin eða hestiim, sein jjeir vilja

fóðra á töðuiiiii. KoiiferenzráÖ sál. St. Thorarenseii

telur svo til, í ritgjörð sinni iiiii gagnsmuni hey-

skapar og kornafla hér á Íandi (Feiagsr. XIV.), að

góÖ mjólkiirkýr, sein fai til fóÖiirs 500 fjórb-

úiiga, töðu
(J).

e. 28 hesta, að vigt 20 fjórðúnga

hvÖni, sein iniiii vera næsta vel í lagt af tómri töðu)

árlega mjóiki 4800 inerkur, sein liami verðleggur

á 37 rd. 82 sk. (eptir jjáveranda verði á fiski,

Binjörí og syrii, er gengi til vikufæÖis eiiis vinnu-

inaniis, seiu haiin gjörir aö kosli 53 sk. og aö sé
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jíifiivtvgi 70 uiiirkíi injólluir til vikii fæÖis; vcrÖm*

|)íí mjólkur |»oitiiríiin iiaum:ist á íi sk.) auk kálfs-

iiis, seiu Iiaiiii mclur á 27 sk., og var(7 ])á kýrgagiii^,

|)amiig reikiiah árið uni kríiig, samtals 38 rd. líi sk,,

eptir{)ví lágíi verMagi, sem á laiidvörum var (ísam-

anburöi viö uúveranili ifma) áriiö 1701, er löð rit-

gjörö var saiuiii. Atli (Iils. 1 10—120) fíiMÍr til

(læmia; aÖ vel halditi meÖalkýr, sein kelfdi seiii-

ast í Oetöber, mjiilki 4010 nierkur, gjÖrir svo úr

arsiiyt [lessari sm jÖr, skyr, osla og sýru
,
og ællar

til, eiiis og fonmiemi, aö smjiiriÖ í injúlkimii svavi

helfi'iigi, eii skyr, ostnr og sýra öörmn helfingi verös;

og síinnar rneö eigin reyrisln, a('^ lir 200 fiiörkmn

fáist 1 fjfíröúngnr snijörs, 50 inarka rúm af skyri og

150 rnarka riim af sýrn, og fær þannig nmlau kiimii

áriö nm kring, þegar allri mjólkimii er til þess

hnltliö, 20 fjíM’Öúnga snijörs, 4 Imiiinr skyrs og 11

tuminr sýru, ankkálfsins; eru [)aÖ nn á dÖgnin nærfellt

20 spesinr fyrir smjöriö, jafngyldi 4 rúgtunna (aÖ

díMiii [)eirra Skúla landf(5geta og Konferenzráös
%

Thorarensens, sem lelja skyrínmiuna korntnmiu

ígyldi (Fölagsr. IV. hls. 101 og XIV. bls. 235—37)
og 132 álnir á Jandsvi'su (1 sýrutnmia á 12 álnir

eptír Jjúalögum); samtals (auk kálfsins o. s. frv.)

framundir 100 rhd, r. s., eptir nii gyldaiula almeiuiu

vevfölagi leÖra vöruteguudii. AÖ sömiu er í Búalög-

uin (Hrappseyar útgáfiinni 1775 hls. 28—30) haft

eplir Biskupi l)r. Fimii J(>nssyni: aö leigufær stritla

injúlki uni áriö 12l() nierkur, 0 marka kýriu 1751

og sú sein keinst i 8 merknr^ sem j)ar er köitnö

iiieöal kýr, ckki ineira enn 2334 merknr; en eins

og Skúli landfógeti telur [)aÖ meðalkií, serii gefur



«i284 iiiHrka ársii^t, iiru leiö og haiiu færír (læiní
9

til <>060 inarkH kýniyljHr, og Olafur Stiptamtmahur

(seni aÖ öðru leiti ekki bcr á inóti Biskupínum) lika

tilgreinir mjcilkurk^fr ,
sem geíiÖ liaíi S122 merkur

1 ársnjt — svo var Konferenzráð Thorarensen fastur

ií |)ví, að J)ær sem ekki ínpilku 480!) inerkur árið uin

kríug, seu ^^úrkynja og slæinar eðiir og iila fúöraöar,

neina hvörttveggja sö, og aÖ kýr {>ær, sein nijólka

skyldu 24 merknr á ilag eplir Inirðin og eigi staudii

geldar um fulla 2 inánuÖi, |>yrftu Öldúiigis ekki aö

verÖH svo fágætar eöa sjaldfengnar, eina og orðiÖ er,

helzt á Suðurlandiiiii, hvar kúm er að almennu i!la

geíið, ef almúgii rnamiu sæist ekki svo yfir f mis-

jafuví og rángri meðferð og háttsemi í rækt og

uppeldí nanlpeiHngs, er jafnaii ferr í vöxf' ^). Lát-

imi j)á svo vera, og setjnm reikningtii iiiöur allt aö

heifiiigi við Atia, eða kýrnytina til 2ÍÍ34 inarka,

eiiis og Finiuir BÍsknp ætlaöist til, og skiist iiier

()á uð ekki se unnið fyrir gi'g aðheJdur, ()u nokkm

væri kostað til að aíla einu k^rfiíðrimi meira.

Se sauöfe fdðraÖ á laöunni (eöa hvörju helzt

heyi sein er) kernur fíestuni samaii um, að árs-

gagniö megi verÖa ennþá ineira enii af kýreldinu:

Atli setur eina á á 2 útheys hesla, Magnús sýslu-

inaður Ketilsson og Konfereiizráð St Thorarenseii

2 ær og 2 löinb á heyliesta, 20 Ijcíröúnga að

vígt hvörn hest; mi sumiar OJafiir Stiplamtrnuöur

ineÖ eigin reyiisln, aö þegar kúamjúlk geíi 20 fjúrö.

siiijörB og 1 skyrtumiu, gefí saiiðamjúJk Jafnmíkií

36 fjúrð. smjörs og 2 tunnur skyrs, auk aiiiiarra

») Sjá Felagei. VI, tile. 72-78 og XIV. bld. 213 -ttí.



gagnsinuna af sauM'e framar erin af nauí|KMiMigí,

sein haiin setur fyrir sjdnir í *‘TöI)!iinni yfir fjár-
/

ijölgun og annan ágóða af eimi ásauöar laígyldi itni

10 ár;” eii Thorarensen gjörír, aií) ársgagniö af

tööuhcstiim, sem Tari?> cr tii fóöurs fyrir 2 ær og

2 löinb, 8C 32 merkur smjörs, 10 merkur nllar af

áiium og 0 af gemiíngunnm, f)rjú kvartil af skyri,

hálf tunna af sýru og 2 veturgamlir sauöir aö

liausli; og eiga f)á
fyrrteÖir2S tööubestar (5Ö0 fjörð.

aö vigt, eöa kýrloörið) ætlaÖir tii íoöurs fyrir rúiii-

íega 10 ær og 10 lömb, aö geta gefiö af ser: rúrn-

lega 8 fjörÖ. snijörs, 4 fjórö. ullar, tuimur af

skyri, 2^- tuiinu af sýni og 10 sauöi veturgamla aö

hausti, og cr
f)ö

viö reikniug f>eiuia eiuifremur

athugaverdí
,

bæÖi aö ekkert tiHit er haft til ens

rífara ábata af iillinni er hún er uniiin i aörarkaup-

vönir, og aö sinjöriö uiulaii nuuin er tiItekÍÖ mikils
9

til oflíliö, eptir ætliin og reynslii jieirra Olafs Stipt-

aintiniiuns og sera B. Ilaldörssonar
, sem telur til,

aÖ ærin lun 3 mánuöi nijötki 2 merkiir á dag eötir

í allt 180 nierknr, og 2 ær j)á 3(50 inerknr; úr

j)essari mjölk IiefðÍ, eptir reynslii Sliptamtmannsins,

átt að kuina 04^ merkiir af sauöasmjöri (j)cgar gjört

er vá'.) fyrir nieð Atla, aö 1 fjörÖ. fáist úr 200 mörk-

nm kúa mjölkiir) í stab J>eirra 32 iiiarka, sem reikii-

aöar voru*).

Ivonferenzráö sál. ThorareuBcii heíir í opt-

nefudn riti siim (Felagsr. XIV. bls. 158), Jivar eiiuiig

er taliö lil, aö á iandinn seii riiinlega 5000 20huiidr-

3öa jaröir), sagt : aö jHfninargar öræklaöar og önolaöar

Sjií A(Ia, bls. 1-0, löl'o. V, Fcliií;sr. V. blu. 80—82
og XIV. bU. 23Í-37.
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liiigslíitltir (H!00 ftirhyriular áliiir Iivör) eiiis og

20 hiMulraða jnrÖÍr eru i laiuliim, giThi, ef rtuldar

væru og ræklaöar lil grasvaxtar, gdih jivi 112,734

rti. 3G sk. (eöu 22 rd. 52 sk. fyrir hvörja dag-

sláUu); cn haim ætlast ekki til ineira grasvaxtar

eim eiiis kýrfööurs eða 5(50 fjörö. af 13,250 fer-

Iiyriiíiigs áiua velii, og 38 vd. 13 sk. ágóða af kyr-

iiytimii, |)egar heimi er varið til fæðis einsog hún

er; en hvílíkur arðiir inundi {)á ekki Íandiim og

sörhvörjuni hónda af hvörjii kyrfóðrinu sem honuin

hætist viö siettnn og giröíngar iiií á dÖguin, og cptir

seiii her er ráö fyrir gjört? — allir eru ásáltir

uin , “að hvört j)aÖ hross sem áii má vera
, se

ó[)arfasli gripur^),” gjöri eg !ier ekki ráð fyrir, aÖ

hcyskapar gagnið komi fram í vaxandi (ölu liesta

cöa arðsemi, og læt mer nægja i |)essu tilliti að
$

lieiidu iesendunuin tii rltgjÖrðar Olafs Stiptamt-

nianns “um hesta” í Feiagsr. VIII. Ilindini.

5ó hey sð sjaldnast haft í kaupiim og sölum,

og j)essvegna se nátUirlegast ab veröleggja j)aö, eins

og her er gjÖrt, eptir j)vi gagni, sem skepimr j)ær

er á [ni lifa gjöra manni, má lui j)ó líka sjá, iivörr

úvinníngur geti oröiÖ aÖ heyafla, ef heyiÖ er selt,

sein aö öörn leiti mun næsta óráölegl, eigi vöilin

ekki aÖ skorla áhurö : — MálfaÖnmr tööu (mælililass,

3^ al. á hvöriivcg, eöa kýrfóÖrið) er, eptir Uiialög-

um, kiigyldisviröi. Að mela j)etta lil peuínga eptir

kapítnlstaxta árs hvörs, eÖa sem j)aöalmennt gengur

í kaupum og sölurn — eg vil ekki miöa viÖ hey-

veröiö lierna í Reykjavík, eÖa á SuÖurncsjum, hvar

0 Atli, hU. 142 og Fclager. VIII. hls. 17.



kýríóí^ríí) ketiist í 5() og <Í0 rbd, r, s. og [íitr yíir

— or hvÖrjimi auögjört, og muiuli [já ekki inikir)

ávaiUn, að Elazrá?) Sfíi. Isl. Eiiiarssnu og Gu^immdur

á nárai’elli euda á [)emia hált, ineð eíns :irs

ágáða lierðu uimið up)) atlt sein þeir hvörr uin

sig höföu kostaö til túiigiröíugaima og li'msleUimar-

iimar á Brekku og Iláfal'ellÍ, og yröi jx) ávimiiiig-

uriim hjá Jóui á Vatui, jiegar litiö er líl heyfalls-

ius af tiiui haus fyrir 25 árum og núun, að Íík-

iiidutn eimj)á meiri. Eu {)ö eg mi ekki vildi láta

verkiö borga sig á styttri tíma eim 2 árum, veit

eg samt ekki lil hvörs {)essir inemi betur hefðu

getaÖ variö sveita síimin og peníngum, eim til svo

arösamra og heilladrjúgra verka, sern með 2 ára

rikugleguiii ávexti borgað hafa kostiiaö og fyrir-

höfii, eu auÖga |)aráofaii og gleÖja }>á og [>eirra,

meb 4 og 5 föidmn ávexti á ári hvörju, ómetanleg-

um ábata í tíö, verkulauuum og öðruin hagsmun-

um, og verða {leiin ætíð himi bezli miimísvarÖi,

cii eptirkomendnmim og landimi liiö kostulegasta

dæmí og lieitlavæiilegasta meöal til uð eíla ulmeim-

ings velgengni.

IS'ú hetir eimiig sera Túmas prúfasíur Sæ~

mmidssoii, í frúðlegri ritgjörö “mn J'úlksfjöigunÍua

á Ishmdi”, geíið oss margar gúðar hugvekjur (eliik-

mn á Íílaðsíðu ÍJO—5! og 02— 71 i 5tu ári EjÖluis)

11 in ræktun haga, beitilands, útslægiia og

serilagi u ui tú n a gi r ð í u ga r
,

{> ú fu a s I ð t tu ii

og ábiirðar aukniugu og {)araf telðaiuli ágúÖa

og erliðislaim, svo öliu fleirum Bthugasemduin uai

þetta efiii iná hðr virðast ofaukið, því framar sein

til er að geta, ab ritgjörð [>essi se i flestra gúðra
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biUMMla bbtiduin, {)ó ekki væru uú F^lugsritiu orÖiii

j)aö.

^aÖ er sjálfsagt, aÖ kostua&uriuii með tún-

giröíugu og slfeUuu er mjög misjafii, liæöi eptir garðs-

efiiimi og ásigkomulagi jiýfisins og veröur liauii [)ví
%

lieldur ekki her ákveðiuu; eu inestau muu gjörir

])að, Inört IhhkIíuu sjálfur viuuur að verkiuu, eÖa

Iiami leigir til Jiess aÖra, {>vi ])aÖ er ætíð liægra

og knstnaðarmiuna að víuiia að heimavcrkum öllum

lyrir lieimabömlan sjálfaii, eiiu ef Iiaiin verÖur að

njöta viö liðveizlu annarra, ])areö liauii og fölk haus

opt fær uuuiö aö verkimi köfluin samau, og svo aö

segja í lijáverkuni, meÖ litlum cöa auiigiim kostiiuöi,

i staö {)ess aö kostiiaöuriuu eykst löliiverdt, fiegar

valiiikuiiiiir verkamenii erii koyptir aÖ til {less, og

er {letla {)ö iniklu ráölegra, enn aÖ garöiuum se

hröaÖ upp eöa slettua!iini hroöaö af i {>áukalejsi,

af {)eim sem Iivörutveggju erii övauir og — ef lil

vill — hroövirkir. GuÖuiuudur á Jláfafelli játar sjálf-

ur, aÖ {>aÖ heföi veriö houum æriniia peuiiiga ígyldi,

aö kuuua cius aö sleítuu túua {)egar hauii hyrjaÖi

hana og uú kanu haun; væri {)ví belur ráÖiö aö {)eir

sem ekki gætu bygt trútt á Iiagsýiii sjálfra síu og

verklag, vildu kyiiua sör eiia beztu og hyggnustu

iiÖferö viö slörf J)easi, áöurenii {)eir hyrja {)au^);

eu eiiigiiiu er svo vesæll, aö hatin geti ekki syiit

*) Til {)es9a cr {)aÖ nœsta áríðamli og vel (ilfallið, ei*

ÓI. Olavíus í forðiiliók einiii hls. llíi IkTu' {)egat‘ fyrir

luungii stángiö lippá: uö ineiin i Imujuin hn'ppi skyhlu

lála.ltyggja garðípoUa og slciía liíngi-ira lii epljr.^jóimr

og eplírlu't'yliii ólluiu hreppHhúum (prófgarða og

p r ó f d 1 út ( an i r).
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Ht á þessari Jiörfii bónda iÖn, og eiiigtnn sá auin-

íngi, aö haiin megiu ckki að slfctta svo seni golt

ílekkstæÖi á ári af eigin ramleik sinuni, haíi hann

ab eiaa hugfast, að lítiö land ræktaö gjörir

tiieira gagn eiiii míkiö (íréektað, og aö hvÖr

stundin, sein hann ver til t ú n avcæk t n n a r,

s e h o n u ni p e n í n g u r o g h v ö r t h a n d a r v i k i ö

fj íírsjööii r, einsog sjá má af nýsögöum dænium.

Vcrkið laiiiiar sig endalaust og íigöÖÍun af [iví

kemur fram, ekki einúiigis í heyaflanum , heldur

og meö mÖrgn ööru inöti og á ymsa vegii, 5aunig

segist Guömnndur á Iláfafelli Iiafa sparaö inestaa

hluta kornvÖru fieirrar er hann áöur hlaut að kaupa

í kHupstnÖiuim til heimilis si'ns, síönii túuastcttunín

för aÖ færa honum ávöxt, og hann fiessvegna gat

fariö að liafa stærra bú, svo búiö gat franifærl

heimilið meÖ ininiia eöa án alls tilstyrks annarslaöar

frá; fíarámöti kvezt hann árlega hafa leitaö fjalla-

grasa, og liaíi f)an oröiö sbr gott og nög lu'isíiag

ineÖ grööa jaröarinnar *). Sú miin og ramiin á

veröa, aö sa sein fengiö heíir vit og greind á kost-

um jaröa vorra, og gjörir sör jöröina svo nytsama

sem lionuin er inögnlcgt í einu tilliti, nýti

sér kosti Iiennar í hvörju sem er, og spari

f)aö sein spnra má, meÖ tilstyrk fieirra, á aila

%

’) 3ÞaÖ (ir ítfeki olilííegí, aö Guðniiiiidiir baíi fiindi<^ npP'

örfiin og ávtsiin Ul ficððii í ri(p:jdtÖ Skiíla iandfdgcfa

“inn sanijdfniin á Ijaliagrdsum og káli, nieÖ og inóli

mjdli, til cirýgimlu ) búnaði inaniiíi” (Felagsr. \'l. b!si.

og vœri óskundi, að hciðarnar ug luuturíagarð-

aniír þannig gælu bætt íleiriim á Iðiuridi tdknuð koin-

akraniui, tbr. Olavii Ucise, blt. 175.



ve.gn, og iná um jivílíka niLnm rfeUu ségja,

að [x'ir seii t'oðm'laixtsíiis voii og sóiní^); einsog

hinsvegar einginn, án Iiygginiia og sparsemi,

fær oröiö [iví að liði eða eflt frainfarir [)ess og

lieiönr; og jx') aÖ ráðdeUil og sparsemi eigi allstaðar

viö, og livörgi niegi áii {)eirra vera, ef vel á að

fara, til sjás eða sveita, er samt jarðirkjan aðal

iippspreUaii her til ailrar atvimui mannu og vet-

ináttar í búi, fátnr kvikfjárins og máttarstoð fiski-

veiða og katipverzlunar
;

liúii er sá bjargræðisveg-

nrinn, sein oss liggnr mest nanðsyu á að bera nm-

hyggjn fj'i’ir og ieggja alla alúð á, ef ver eignm

að staiida upprettir Btnðníngslaust. Ilvar fáiim vðr

korii / kökur eða graut, ef óíViðiir kæini nppá,

sein hamtaði sigliugum híugaö, «g við hvað höfiun

ver [)á ab síyðjast neina við laifdluiiuðin ? ViÖ hvað

á kaupverzluuiii að slyðjast að siuu leiti iiema viÖ

laiidgagnið, |)egar lítið eða ekkert fiskast? AfhvÖrjn

á sjáfarbóndíiui að lifa, ef ófriður og fiskiieysi
N

fylgjast að, nema af landvörimum, og hvört er yfir-

höfuðað flýa i sli'kum hÖriimngum, nema (Íl sveita-

bómlaiis? En hvað á liann að láta af heiidi rakiia

\ ið uðra, nema j)að sem hauu aílar uf jörðunni, og

hvörnig eiga sveita- eöa sjáfurbæiuluriur að vera

við [)es9u luinir, n e iii a {leir af fremsta inegní

kappkosti að irkju jörðina, svo að húii

eingauiigu geti framfært hvört h c i ni i 1 i

*) cr Iieldnr okki iim skör fraiii, að nðtir grcíiidfr

2 hciðursiiiciin vorii sæiiidir af kontíngi ^‘æriilannnni iðjit

hyggindn (il cílíngur alnu’mira hcilla” ([>. e. heiðiira-

pcníugi mcð þcssavi áskrijit), og at' Inndbustjórnar félagi

Dana mcð sjmiiii i^ílfiirlúLaruiiiu hvörr.
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og |)nrai>8iikí seii ftf^íiiigslejfar til lijáJjiar naiiS-

stí>(l(liun o'T vi^urvaM’is í hört)u og óhappa áruuuin

— og að ver læniui aft lifa áu breuuivins, kaíFcs,

sykurs og aiiuars inuiiaðar-varuíugs og búöarglíug-

iirs, ef ekki áu koruvöruunar líka? Eg óska {>ar-

fyrir auugaiivegiu, aí» sjáfarafliuu se afrækíiir, ue

heldur aö kaiipslaóiniir lí^i uudir lok e^a inissi uokk-

urs vih; eg heid {)á {ivertámóti laiidiuu ómissaudi,

lil {)ess [la?) geti iiáö sjálfs rá^uin ogfullum [)roska,

og koinist úr ómaga tö!u; heldur einúugis : oss

flyttust eiulómar verulegar {)arfa vörur, a?) ví*.r

keyplum sem mest af {leirn, og aö oss aflaðíst æ
meira og meira af jöriííuuui og sjóuum li! aö geta

líorga(> {)íVr uieö, eiuuig aö allir kaupmeuu og allir

hæiidur heldust i heiidur til að faíra fram

Jiiiidgagiri^, ^\sem viMieldiir sjáfar aflamim og ber

höudluiiina í síiiu skauli”, eða fíeöir haiia og iiærir.

Mei) vaxaiidi Jar^arrækt vara líka eiiar venilegii

uauösynjar, sem ver aldrei fáum ;iu veriö, t. a. m.

timlMir, steiiikol, jáni ,
nllskouar sjáfar veiöarfæri

og aiiuaö, sem vfer {)urfiim að sækja lil aiiiiarra

landa, fyrir ulaii allt auuaÖ, sem luu almemia vel-

geiigui og {)armeö vaxniidi f)ekkíug og hyggiiidi

niimia oss á, svo sem Öll áhöld til {)iljubáta og

farmaskipn er ver kymuiin að Iiafa í förum, og

livaö aniiaÖ, sem rás tímimua, iiýir atviiimivegir og

haudfönir og snmtvíuuaii {)eirra, sarnliÖld og saui-

verkaii, betri siöir, athafuir og hátlalag yfiriiöfuii

gjörir oss uauösyulegt og að nýum jiarfavÖrurn
;
og

mcÖ j)cssum hætti fær eiuuig kaiipvci ziauiu ásamt

teki?) framföriiin og orhiÖ knupauda sem seljauda

vcriilegum vaxauda arÖi og ábata. Eii alit
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er aplur aö mestu leiti, ef ekki

eiiigaungu, undir j)ví kouiií^ a?» jaröirkjaii

o g t ú II a r æ k l i II s e r í I a g Í t a k Í f r a in f ö r u in
,

og se húa fyrst í lagi, kciniir hitl aimað af sjíílfu

ser, J)ví alineun hagsæUl og velgengni, seui jarðar-

rækliuui hvervetna — þar sem hún ú við — er

samfiira, hlýtur aö vekja lyst, viija, íilmga og áræði

til uýrra fyrirlækja og iiytsamra nthafiia, þeirr.'i

sein nokkurs ávinuíngs er von af^),

hið goöa eptirdæmi ckki ávallt hvctji osa

Isleinlíuga til eptirbreytní sem skyhli, ferr sanit

ekki hjá {)ví, aö fúik yfiriiöfuö fari að sjá liag

síim við betri jarðarrækt og ineiri atorkusemi við

haiia, er jieír lui hafa dæini {)cssi, sein frá var sagt,

fyrir augimi, og aö sbrílagi þeir sein búa j)ar-

að eingauiigu, sjálfseiguarbæiuluriiir
,
uotí Iivört

{)aö tækifæri og hvört {)að ineÖaÍ, sern stemlur

{)eiin til boða til {)ess. Aö sÖnnn eni áöurlcö ilæini

ciiistök, og aö vísu eru {)ær jaröir fœrstar a Is-

landi, sem bera ábúendimuin viíni um scrlega eöa

framúrskarandi atorku cöa dtignaö, en {)ær fáu seni

f)aÖ gjöra rnuim {)ú optar (eiiisog Brekka, Elliöavatn,

Auösholt og Iláfafell) fiuuast setnar af eigenduii-

um sjálfiiin cim af leigiiliöa. Skoöiim oss um í

Gullbríugii sýslu og iMosftílIs Bvcitiimi og gætuiii

aö, hvört ver yfirhöfuö íiuuuin kouúugsjarðiriiar

') Shr. Dco, Uegi, Datriœ, Ms. 108— lOi), 1 17—48, 150 og

398—09; OlaviiHcise, bls. XVIU., líiíi, 402 og fíö3 -fíl;

reliigsr, I. !)U. 192-93, VIÍ. Ms. llfí-20, 123-30 og

XII. 1)1.4, 1 o. f’. ;
Kjitirniiclíii, hls. 52; hfand i dctXS. Aar-

hundredCi hU 13, og Amtmaiins, Ridilura Tliorstcinsuns

rit : om Isiands FoHcemevngdc etc. Kli, 1831.
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|>ar eiiis vol setnar og sjátrscignar býliii, hvört

ógirdt cöa vangirdt, ra>ktarlans o" ílögútt túii |)ar
%

ckki o|)(ast iiær eiga heiina áknniíngsjörlbiiininiV Sama

eÖa líkii muii gegna annarstaðar, t. d. á Ariiar-

stapa iimhoðs jörftunum, ef J>ær væru boniar samaii

viö jarÖir |)ner seni setiiar eru af eigenduiiimi

sjálfnni, og yfirhöfiiö allstnöar, livar Jeigu- og eink-

um þjóöjaröir verða teknar til samanburðar við

sjálfseignar - og ábúðarjarðir bænda. sera þektii

Skálholts jaröiriiar áönr eim |>ær vorii seldar, og

efiia ástandið / Árncss - og Ráiigárvalla - sýslum f)á

og lui, geta borið uin, Iivört ekki sc við söluna orð-

iim muinir á livörutveggjii
,
og hvört scrílagi J>ær

nf jörðiiin |)C8suin, seni koma í eigii ábúendaima,

scn veiT eða betur setnar mi eiiii áðiir. Að ckki

allir silji leigujarðir sínar illa, eÖa verr eiin |)ö

sjálíir ættn J)eir J)ær, og eigi heldiir allir bændiir

eign sína og ábýli betnr eim suinir laiidsetar

ieigiijaröiriiar, er að vísu óneitanlegt
,

en víðasi

hvar miinn I>ó
dæmin til J)ess ekki veraíleiri, eim

sem svari einstökn undanteknínguin frá almeiinri

reglu, og J)etta er mannlcgri uiittúru og allra tíraa og

J)jóða reynslu samkvæmast* ). — ()ll f)aii verk sem

Mcðal J)vilikra iinclantckninga niá f)osa maklcga

gcta, að osð hcr i Reykjavik cr gei'ið eitt Jiið cptírbreytn-

isvcrðasta (iæiui um tiínræktunlna , af iiianiii, scin

befír t ún sitt að lání, og JiaÖ niáske ckki iicma iim

stumlar sakir, þar scm llerra Sti|itnintmaðiir v. Bardcn-

ticlli iiaumast málti bcita stiginu h()r á laml, áðurennhnnn

ták J)ar við scm foniiaðiir hans liælli, og fór nð láta girða

**g sliílía Ariiarluílslúnið (sciii fylgir Stiiítanitinannssclr-

inu, og liefir siðan bahlið áfrain aldttnníniii (cn Giiðmundiir

11
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bíðíi (»fí;iigiii8 ngóðajiljóta a5 vera vcrkamnniiiii-

nni, atli'alielzt [leim sein litlii lieíír að voga c^a kosla

ú HáfafelU heíir vtri5 fyrirU5i) og giv5í»gunni, ineíS [>ví

iiiclri lcostnaði sciii hjörgiim og slo'rgryti liefir orðí5 r5

r^'ðja n|ii> lir túniiiii og flylja 4if J)ví. ]Þ^*tta vcrk liggur

lui fyrir ullra Bjúnitiii, scni (il Re^kjavíkiir komn; J>nð

liggur rptir útlcndnn iiinnn, Bcin ii n (t i re í n s cr

lcigiilíÖt, og ecni, J)ví iniður, vnrln iinin vcr5ii hcr evo

icngi, u5 honnin nu5niet a5 hi^ra upp ar5 J)nnn e5n pen-

fngn ávöxt verkanna, scin liann á ekiJið og Jiann licíir

fU kostað ;
(‘lula iniinu vtTk Jinssl vera stofnii5 öilu síður í

Jicssiiiu 'tiigángi, cnn af einhiTuin vclvílja gcgn landí J)ví,

hvöi'B innbúi og æðsta ynrvaUl liann cr orðinn, og í

[)cirri Yon og eannfa'i'tngu
,

a5 lamlið ekki einúngis nv(i

[)clrrn a5 nrMmim c5a ávexliniiin (1), lichhir cinknnlega i

J)vi 8k\yní , n5 [>au iiia‘((u lippörfa innhiíana (U cptir-

hrcytni og nnnarra cins vcrkn, sjiílfutn [)ctiii og IniHltnii

fíl gagns og nota. Vér a'ttiim J)vi, sjálfr:i vor x egiia,

ckkí n5 sj»'iija lionuni um vcrkaíuiin J)aii,scm öllnm gó5um og

nvtsömum inöi:niiin eru (lýrinætust allra. n5 linfa seni mcst

not af hérvcrii haue, ánic5an hiin vnrir. — va*ri liörm-

úng, cf lanái5 c5íi jörðin lavörgi nciiia iimhvcrns sjálft

Stíptamimannssetríð i Rcykjavik gæti borið Jx'ss incnjar,

(i5 Kricgcr og BardcnílcUi ci(t siiiiii vorii hcr.

EnnJ)ú citt næsta lofevcrdt dænii tiin tiinaraktina gcfiir nii

einníg annarr útlcndur ma5iir og lcigiiliðí i Rc;^'kjavtk,

Bernliöft bakari

;

liann (ák til i suiiiar cr vnr a5 ra*k(a,

filctta, færa út ng uiiigirða túnska'kil, cr kominii vur i mcstii

úrækt, og sciii hann, inól eptirgjnldi og endurbát, itm nokkur

ár hcíir tekið a5 leigit af kaupstaðnum. j^cssi starfininl

mnður gengur mcðfrain sjálfur að verki þcssii, seiu u5

visu kostar linnn töluverða pcninga og f^rirhufii, eii

honura hcfir or5i5 Jiað (il luikils Ícttis og vcrkdrygínda,

nð hatin hefír ckið gi'jötinii i gnrðin á hjáleleðn inc5

cinum hesti, og er [>e(tn eiU nieð floíru, fem o«s æt(i nð



til vei'kniiiia, [)ví óljnf'ari
,
scin óvissara er, Iivört

og Iive lciigi haiui fær ens ósíiöa ágóða

aðiiotið. Eígiiicigiinr bænónr og jaröcigeiidin*

eni her í ainignm cfa eí)a óvissu elnsog leign-

lii>arnir; cr j)ví iiiulir |)cirra fyririnynóan,

hjálp og nf)st-oh komib, Inört jarÖarræktiii nokk-

urntima fær tekir) framfönim
,

scin nokkrn skipli

til vetgciigni laiiós og I5'f>a. En fari {»eir líka

villir vcga og á inis viö eigin giigiiseini, er {)aÖ

|)cirra segja lii Iciöar hvört halda skuli, sem

vcgvísiiri cni og fróðari um nol erfiÖis {)"ess og

kostnaöar scrn til jar&irkjnnniir er variö. 5^*0 er {)á

hinii upplystari liluti landsl)úannu og eitikuin crn-

hæ t ti s m e n n i r inr, sein elga ai) fræöa og sann-

færa jiá ena fáfróöari og truarveiku, og “hjálpa

leikii liDgur n aö takii npp cptír ennin útlemlti (á slétf-

lendimi, i ítialóguin á vctur og Iivar því yfirliöfu5 vcrður

kuinid við), og ekki láta 093 j)j’kja íyrir að fara að

dæinum ficírra i jarðarækt vorri% licsturíiin ekur mciru

cnn fi karlincnii orka uð nkn á hjiilsleða {rcfisuni, niundí

f)ó {nirfa miklu meira iiiarinafia cf bcra œttí steinana í

fánginii eöíi á Íieslum, eðii og vclía þciiii^ og virðist fiað

vcra migur voltiir uiii Terkadrýglndín, að Bernböft nœst-

liðið sumnr, í hjáverknm iið kalla, fckk settnn fyrír téðnn

iiínskækll væiian 130 faðiiia tvililuðin grjótgarð, Iivnrfil

nllt grjótíð varÖ að fiytja nð crriðiðstaÖatiiii. j^að var því

ekki Iicldiir um skör rraiii , nð komingur ineð tilskíp.

2fi Fcbr. 1751 (í lögbingiðb. fyrir {)iið ár) nllraiiáðiigast

skipaði ínnbóiiiii landsiiis að lilvcga sér vagim og

sleðii íil liægri vcrka við jaiðaiTæktiiui , og ekki kyn

fuiít hiiin djripsæri Konf. Firíksson linldí j)á óiníssnndí,

H' jarðarru'kt nokk iirntíina fyrir nlvörii >rtti að koiiiast

bor á fiil. /)eo, licffi, Pfítrrer, hls. 103 — í)5.

11 «
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Jandínu upp, ekki iuc5 stór^jöfum, liddur” — eptir

undirlagi og ráöum Jóus Ein'kssoiiar Koiifereiiz-

ráðs (í æíisögu haiis bls. 45) - ‘hncÖ uppvaku-
ingu: að laiidiÖ finni siiia cigin krapta”. Af

fiekkíngu og sauufæringu iiiii laudsuytjariiar og

uot j>eirra kemur vilji, líMiiigiin og ástuudau til

ah færa ser jiær sein bezt í iiyt, og (lað jiví ötiilli,

sem saiiufaM'íng Jiessi er öruggari og á fastara fæti

bygö. Eii livaö stofta Iiör orhiu íóni, ef eíugi-mi

vcrður til aö gaiiga á uudan fieim eiium fáfróðu

ineö góöu eptirdærni? Iiöfiiin ver ekki iióg og

ypparleg búskaparrit, bæÖi í fíilagfirituiiuin og auu-

avstaíiar, í öllum greiuum laudbúuaÍSar vors og

sjáfar útvegs, og eru að lieldur oröuir her bctri

búmeuii yfírhÖfiið eða betri bæudiir til sjáfar eða

sveita? llvað Íiafa sifeldar iippörfanir og ráðstafauir,

bæði af stjóniariiiuar og embæUisinauiianua liáifu

áorkað á jiessa Íeið — eiida j)ó flefetuin luegi vera

j)ær kunuar, bœði frá alf)íugi og mauutalsf)ínguuum —
hvar eptirdæiiiið ekki Iieíir vcrið í verki iiieð?

og cr j)að voii, að alniúgi traudt veröi sauufærður

og scrut vakiii til eptir|)áuka, hvÖrt heldur ])að er

um gagu sjálfs síii eða anuarrn, j)ar sem hauii hcfír

ekki verkiu sjáif og afdrif f>eirra fyrir auguin.

fyrst rekiir ekki eiiiúugis áviimiugs vouiii, hcld-

ur og eiuuig eiuskouar forvitui á eptir houum,

til að hafa f)að eptir sem aðrir lcika fyrir, og j)á

fyrst veröur lioiiurn hvört J)arfavcrk skiljaulegt og

lagið, hafí haiiu meðfrutu iiokkra tilsögii, ii p p-

örfiin og aðstoð, og þtirfi hann ekki nð

gefast 11 pp iindir k o s tn að

i

lui m. Aungiiin er

hægra að vinnn gagn ineð göðii eptirdæmi, enn ein-
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bæltÍHinöiiiiiiin, livörjurn i bIiiiií sveit; búeiidur í

hvörri a^^slu eiga jafnan erindi lil sýslnmannsins
»

og enn optar sóknarineiin til prestsins. Hafi nú em-

bættísmenn fiessir álit á s^r — ekki einúngis fyrir

ernbættisfærslu {leirra hcldiir og — fyrir dngiiað

og framtaksseini í {irekverkuin og þarfri bænda-

iÖii ‘— og {)aö fá {)eir fljótt, sfeu {>e8S sýniiegar

menjar — hjálpast AÍrÖíng og elska aÖ, til að

bæiidur nýti og hagnýli ser ráöaiieytí {leirra, veg-

leiðslu og aöferð, í hvörju sem {)eir eiga kost á.

Um þetta fór Oberlín preslur (“þarfiir maður í

sveit’’, í “Tveimiir Æíisögiim”) iiærri, er Iianti tók

sbr reku í hönd og var fremstur í flokkí Steiii-

dæla viö brúabyggíngar og vega ruðuíng,

sýndi {)eim livörnig áburð mætti auka og

bæta ineö iiinilegu fjár og öðru móti, engjar

græða út, vatiii veita ogyfiriiöfuð bæta jarð-

vegin, einnig efna ser til betri verkfæra og

álialda allra, sem jarðirkjtinni bezt hagaði; og

var þaö með þessari aÖferö, aö haiiii ávann f)aö,

er haiiii kostaði kapps uin, að ^öra sókiiarfólk sitt

auðugt og farsælt! — Víldii ailir vorir 220 prestar i)

setja sbr dærni hans fyrir sjóiiir til eplirbreytiii,

og eiiisog liann láta saniifærast lun þá áriðandí

kærleiksfiitlu truiirjátuíiigu: ^‘að {>aÖ sh ónussandí,

til aö efla giiðs ríki, að endiirbæta fyrst líf manii-

aiina hið ytra”, og sýiia ávÖxt játniiigar {lessarar

í verkinu. — Ó! Iivíiíkt happ stæði {>á ekki svo fáiira

landsbúuni af svo mörgum embœttismönnura !
—

5aÖ var varla alvörulaust spaiig, {)egar Koufereiiz-

M Prcstuköll eru hcr iiú 181 og liéruiu 40 kapelláuar.
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ráð Jóii Kiriksson 1780 ritabi Dr. Haimosi tíiskiipi:

lianu á Iivörri prestsvígslu og katekísatiou

ættl a& prfedika iim kvarniriiar” (æfisaga Jóns

Eiríkssonar bls. 140), — Hanii haföi sýnt og um

þær muudir niebal anuars saunað : “aö |)aÖ er næ&t-

iiin eingaungii uudir embæUismöiiiiuniiin komi5,

hvört nokkuö veröur lagfært iim bjargræÖisvegina

eöa aö nýii endiirbætt og af staÖ komið” (Olavii

ferðabók bls. XXXV, XLVIII, CLXXXVII; smbr.

bls. 214); enda ætla eg, aö ver höfum Isleifi sál.

Etazrábi Einarssyni öliii meira aö fiakka fyrir

túngiröíugar haus og sIöUuh á Brekkii, enn þó

haiin hefði ritað heila bók eins stóra og biblíuna

um túnarækt, og inundi {)ó ritgjórð frá hans Iiendi

um hana Iiafa orÖið nacsta f)arfleg og þakkaverð.

Eu

VII. X)AÐ ER í MÖRGU ÖÐRU ENIV

JARÐARRÆKTINNI, AÐ EIGINEIGNAR
NOTKANIN ER LANDI OG LANDS-

BÚUM HEILLADRJÚGARI ENN LEIGU-

BRÚKUNIN.

Jvi J)a5 er ekki eingaiiiigu vaiirækt jarðar-

innar, sem er vön að vera leigubnikuiunni samfara,

heldur og aörir fleiri ókostir, sem kiigun og

ánauð heflr í för með ser, svo sein: vankuiin-

átta og ófrainsýni, leti, óniennska, hug-

dáð - og framlaksleysi, eyösliiserai og

óhóf, húsaga - og stjórnleys i, regl uleysi

og óráð í búua ðarhá.ttumy ó{)rifnaður,
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<)i'birgr) ug |)nr af leibniiili ii í (!) u r d r c |> a 1 1 r-

Hr :i t V i n ini og ullra b
j
a rg rfleb i a v c g a yfír-

liöfub. Jnb er niHrgreyiit og xauiiiK')
,
uballtJieUn

einknni og sérilagi á lieinia {>ar scin leigiigóz erii,

e^a j)ur sem bæiiiluniir (luebfrarii) viima Öðruiu

eiiii sjálfmu ser og siiiuin. Aö söuiiu er land-

setuiuYoruiu hvÖrgi lögbobið að viuuu' laudsdroltiií

{jeirra, eius <>g ú festugíSzum Daiia
;
en bæði er ()að,

iiö opt bregðurútaf, að luiidsdrottuar fari að iögum

í viðskiptum jjeirra viö landsetaua
,

og uð daeini

luuiiu gefust tii, að [)eir eigi aö síöurkreíja j)á um

dagsláttu eða dagsverk, m a n ii s- og hesUlán,

föðiir, lirisliest, og aörar Jníumljkar kvaðir;

enda Ifka kemnr j)að i sama stað uiður, hvört teigu-

liði viiiuur landsdrottiii siiium eður jÖrðiiiui, (legar

laudsdroiliuu , í stað jiess að Játa haiiu iijóta fyrir

j)að tilliliðriiuar og áviiiiiiiigs, setur iipp eptirgjald-

ið jafuóðiim og jörðiu tekur nokkniui bótmn, eða

gjörir leiguliða j>á afarkosti, að j)cssi gefst iipp

iiiidír leigumáJauuin og kostiiaði jieiiii, sein hnim

ver til að rækta jöröiiia, og iná loksins rýina fyrir

eigaiidauum
,

eða yíirgefa liana vegua Íeigumálaus,

áu j)css að uppskera ávö\t vcrka siiiua. Og j)ó

ekki kveði svo ramt að ágeugni hússbóiidaiis, og

eiida þó jarðiruar seu bygðar iciguiiðauum æfiláugt

og ekkjiiin heirra, verÖur saiut aldrei ættast tii, að

Íaiidseti irki og cudurbæti ábiiðarjörð sina, sciu

væri hiin liaus eigii; þvi uuk {)ess
,

að liouuni er

juáske ekki ha*gt að verja til þess svo mikiu erfiði

og peiiíugmu seiu skyldi, eins og opt má uærri

getu um fnimbýliiiga og fáliðaða bæiidur, hafa þcir

og mikils til oflitla iippörfua (Íl þess, þegar laads-
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drottiiiii ekkí vill sjá þa5 við |)á i iieiiiu. Margír

eru lika komiiir svo til ára, áðiir eiiii þeír geta

reist bú og fest sér jörð, aÖ þeir geta ekki gjört

fibr eöa ekkjuniii vou uin svo mikin ágóöa af kostn-

aðarsamri jarðarbetruii
,
sem laiiiiaö geti sör eða

henní kostnaöin, þó ]>eim heldist á jörðiniii ámeÖaii

{)aii endast til, Iivaö ]>au lika mcga eiga iiiidirhætt-

uiini og náð landsdrottins
,

hafi hann sjálfnr frá

upphafi bygt {)eiin jÖrðina (tilskip. 22 Júlí 1791).

Njóti landseti nu ekki heldur fo rk

a

n ps rö 1 1 a r

síns lil leigujarðurinnar, ef húii verður fÖl lil

kaups, hefir haiiii næsta litla uppörfuii til að gjöra

jarðarbætiir f)ær sem útlieimta ‘tötuverðaii kostnað,

f)ar sem leiguliðaniir sem búa á koiiúngsjörðniium,

fá að njóta jarðabótaiina sjálfir og ekkjnr þeirra,

eu þaraðauki hafa jieir meðal anuars ])auu lcignkost,

að þegar aiinaðhvört harðiiar i ári

,

eða einhvör

sbrleg jarbarbót er gjörð, fa þeir enda opt afslátt

og nppgjöf á iandskuld og leigiim*) og eru ætíð

vissir um, að verða eigeadur jarðaniia fyrir saiiia

verð og iiokkurr annarr býður. j^að er höriming,

að svo fáir sein aungir konúngs landsetar sjá ábúð-

arkosti jiessa við jarðirnar, heldur láta jiær gáuga

af sðr og nýðast niöur, jafnvel fremiir öörum leigii-

jörðum, að undanteknum einstökum framúrskarandi

dugnaðarmönniim, svo sem Jóiii llelgasyni i Garði;

enda er nóg orsök til fiess, se vel að gætt, bæðí í

siakri iinisjón jarðaniia, og fyrst og fremst i leígii-

M Sjd Olavii Ucise bU. LXXXVl o. v. og optámuiiist rít

Aiulm. Uíddura Tliorstdnsuiis, lils. 111—10, 149, 152—5ö

og 155.
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brúkiinliiiii sjálfri og fyrrté^uin ókostiim, sem Imn

liefir í fúr með sér.

Jarðiriiar liafa til skamms tfma, ogsérilagi áður

enii fariö var aÖ selja Skálholts JarÖiniar 1*785, mest-

part veriö leignjarÖir, með j)ví lika að prívat- eða

bæiula-efgnirnar liafa verið niðnr komnar hjá ein-

Btökum eigendura, og þeir því oröið að byggja þær

öðriiin. Af þessu liefir leidt, að búendurnir, þar

sem allur þorri þeirra sat á annarra cign og bjó

að likurn kjöriim, hafa álitið sig hvörr annars jafii-

fngja og “Iivörr dregíð dám af sessunauti sínum’\

eii færstir hiigsað hærra emi að halda við lifinu, eða -

viniia sér og siniim fyrír fæði og klæðum, en láta

jörðína gánga sér til húðar, þareð þeir sáu, aöþeir

iippskárii ekki af heniii allan ávöxtin, og að þeir

slunduin imiiii fyrir gýg, já, eingaungu í amiarra þaríir.

j^elta “túmlæti, deyfð og framtaksleysi’* hefir

grafið emiþá'víðar um sig, og af því sama hátla-

lag ílendlist allstaðar þar sein orsakiriiar voru

enar söinu, eii leigtijarðiniar vorii í öllum áttuin

flestar, var ekki viö öðrii aÖ búast, emi aðþeirfáu,

sein jarðir áltii, eða eigineiguar bændiiriiir sjáJíir,

fyigdii almeniiiini sið og liáttalagi hvörs bygðarlags,

og er því ekki trútt iiin, aö margir af þeim eiinþá

slái slöku viÖ jaröarræktina, já, að suinum jaröeig-

endiiin ekki þyki ininkim í að láta eiiis landseta

sína og aörn eplir sér Iieyra: “að þeira staadi á

saina livörnig jörÖin sé setiii, fái þeir að eiiis eptir-.

gjaldiö með skilum”(!). Slíkir jarðeigendur eru

átunieiii landsins, og það þvt hætlulegri, sein þeir

þunnig kæfa niður lyst og vilja leiguliðaiina til því-

iikra verka og framtaksseiui, scin eíiiinidt iniða ti(
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lamlsdroHiiuiitia tigin noía; 0 *» [ló er |>ar) í raim-

iimi ekki iiieiri i'nr^a euii onnnrstn^ar, hvar

lestnjaröfr C'rir, að ^íi"ii tandsdroUÍus eða cpíirpjald-

íð jiaimig ríðnr i liága við leigrilifta gaguið eða

jarðiir notiii, og að hvörr drcgnr srim tauiu, lauils-

flroUiuii og landseti, eíitsog jjieir Uata færi á, áit

fiess að liiigsa fyrir öörtiin enu sjálfnrn ser og

síimni, j>egar bezt vegnar; og jtess er ciuJa ekki

vori, se jarðarræktrn i ölcstrf, |)ví afhenni á bóiuí-

iuu i!Ö fæða sig og kkcða, eu sð laudgagitíð önógt

til [icss, æxlast :if rækt»rít*> srnii viöjöröina — sein

geyinrr fa?ðis og fata efuið i Hkautí sínu — “crbirgð”;

en “fátæktin tekur burt líug og dug til aö

TÍiuta; en vi n lut 1 s í og li n giió ins i it s va n a-

íeysf tri iöni cr skaðlegri cnn strángasta

dýrtíð*’, aö dóini Biskujis l)r. Ilannesar, i enii

Íærdóinsríka riti hans *‘Min> rnaimfækkiin af hall-

æriint á IsiaiuH” (Felagsr. \iV. l>Is. 169), og iim

jietta innnu tiestir verða lioiuiin saindóina, sein

taka viija inálið lii eplirjiánka og jfirvegunar. Nií

er aniigrar kunnáttii aHði(>, iiema menii liaB

Iiiiga á })vi, verji til {>ess dugna&i og iðju-

seini og sýni reglu og ráðdeiid; og {)aimig

er vankuHitátia yíirhöfuð, og einknm i buskapar-

efiuim ,
ekki ciiuingis orsök tii, hcldiir og af-

leiÖíiig af efnaleysinu, og hvörutveggju aptiir

landiiiii jarnskaðvæuir sessuHautar lerguhrúkiinar-

iimar (shr, æíisögu Jóns Kiríkssonar, hls. 189). —
Jón Eiríksson segir jiví ekki að orsokaiíiusii {Dea,

Ilef/i, Patriœ^ bls. 286— 87): “aö fálæktiii, svo

mikil sein Inui aimars er her á laiidi, sð j)ó ekki

öldiingis ósigraudi. llitn alvikasi einkum af j)vi,
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aft ta^kífæri vantar til aÖ geta iiotilb fluMe^ft-

ar [leirrar, sem níSttúran Iieíir af) bjó5a, og alira-

helzt til a5 geta grædt nokku5. Gefist fyrst

f)elta tEekifæri, muii fátæktin sjálíkrafa livorfa, fiegar

frain líða stiindir; grúða vonin muii [)á án efa

kveikja almennan áliuga og lyst til kappa og

ástuiidunar, einsog óinögulegleiki til að geta grædt

hefir slökkt hvörttveggja ; og j)að f)ví heldur, sera

iandið á gevnrd hjá scr nög auðæfi handa landsbúim-

um og eimj)á lleiruiu^ ef jieirra væri rðtti-

lega leitað og ineð franis\iii iieytt”; og er

J)ess aÖ framan (bls. 75 skfr. gr.) getÍÖ, hvörsii Jöii

Ein'kssoii sjálfiir eiHi aiiðsjáaiilegar hefir í Ijösi látið,

að haim fyrst og frcmst ælleöist lil fiessa af fieirra

jarða ábúeiiduin, scni eiga fiær sjálfir. Og remuim

ver augum yfir f)aÖ sem liðiö er af f)jöðarlffi voru,

má eiimíg fiað sannfæra oss iim, að eg ekki hefi

á raungu aö standa f f)es8ir.

Flestum er kuiiniigt, að landírkjanm og bun-

aðarháttunum hefir farrð her störum aptuF, og

atvinnuvegirnir enda fækkað, siðan Jundíð mlsíi

frfstjörnrna og ko-m ninlir konúngsvaldf og

svo lángt er frá aÖ fielta sð að ölhi láp - og

framtaksleysí laudshúaima að kenna, að fijött sá fiaiin

muti á búnaðarháttinn þeirra og háttalagi yíirhÖfuð,

eiiiH með tilliti til janlírkjuimar , sem annarra

bjargræðísvega og atburöa, að auÖseÖ var,. aðföikið

var ekki lengur eitt i ráðum eða laudið sjáifs síns.

Islendíngar förn bríiðum að gefast upp við ÍTestöIt

fyrirtæki sem (áp og inaimskapur var i. jþeirsleptu

t* a. in. kaiipvcrzluninni iiieð laiidsvöruruar, seitt

f)cir þángað til höföu flutt sjálfir, viö aðrar þjöðir*



kom |) á t’a V e I (I ið, eem skaut skýlu vau{)ekkíiig-

ar og iavizku lyrir altra augu, til þess enti óliult-

ar a(^ geta aukíst og drottiiað við aunarra efui, er

biskupar, ábótar og pnörar Iiöfðu niestan hugaii á

að auka kirkiia og ktaustra eiguir, og meö öllu

inöli svæla iindir sig eignir og eiguarumráð fölks-

ins; en Jietta varð eius affaraillt {lótt páfaríkiö

hðr tæki euda á iniðri 16 öld, þareð dömkírkna og

klaustra eiguiriiar koinu uadír kouitng, og leigulið-

arnir urðn eiiis margir eptir sem döur^). — Eii

{)ö lök yfir, {)egar farið var á öudverðri 17du öld

að selja verzluniua (og latidíð) á leigu til verzlun-

arfelagauna, og {)ræll)inda ineð {)ví sjálfa oss og

hjargræðis vegu vora niidir ok útleiidra verzlunar-

manna, hvörjnm einuiigis var uin {)að hugað, að

auðga sjálfa sig með sveita vorum og lUörmun.

j^essi ánanð, um næstnni 200 ár — ofaná niðiir-

drepandi 500 ára páfa - eða Biskupa - veldi^),

eöa frá 1602 til 1786 3) þá höndluniii Iiðr var getín

laus öllum þeginun Danmerkur rikis — reið svo á

slig liina forini dáðrekki vora og |)jöðarkjark
, aö

Sl)r. Dco ^ , Pairiœ

,

bls. 73— 79; Arncscns

isl, Rcticrg. Ms. 426—27, 528 — 29 og 556— 57; Eggerts
9

Olafdsonnr Ilcise, Lls. 1036—38 og Eggers Schildcruug,

bls. 218-22.

Eg tcl frá 1057, þií Isleifur Blskup fyrst settist tið

i SkálhoUí, og til 1557, {)á siðaskiplin urðu.

fáu árin af {)cssum, ðcin kniipverzlnii var fyrir

koiningð reikníng, varbún að visu Inniliiui að ineira liði,

cnda pö mikið vuntnði á, nð bun að lieliiiir {)á yrðí {)ví

{lað liún átti uð veru Smbr. Deo, Eegi, Pairiœ^ bls. 79

0 . V. og Eggcva Schildcrung^ bls. 213, og 271 o. v.



17.1

vfcr rarla enii[)á eriim farnír a<^ ralína við aptiir e|>(ir

heilan maniisaldur (siðan 1786). En af þessu ris aptur

allt [)að ólag, sem {>aö liið alinenna letibragð, deyfð

og framtaksleysi i aðalbjargraíðisveginum (o: jarð-

arrapktiuni) fæðir og nærir, áineðan leigubrúkunin,

eöa undiiTÓt ens illa, seiii viðlieldur f)essuni ánauð-

ar anda og ólagi, heldst hðr við einsog áðiir. —
LandiÖ framfærði áður enn jiað komst í ófrelsis

ástand [)etta, (og að sumra ætlun alltþángaö til stóra

bóla 1707—8 hreif fólk burt luípum saman) yfir

100,000 manus; j)að var shr sjálft [)að sem vera

[nirftí, og bjargaðist við kosti sjálfs sin; mennleit-

uðu, fuiidu og liagiiýltn [)á sem [)eir bezt máttii,

til heimilis [)arfa og framfærslu; meim ólu t. a. m.

almemit svtn og geitur ef ckkigæsir'), er eing-

inn nú þekkir hbr nema að nafninu lómu; bjuggu

til osta^) og amiað fíeíra til fæðis, fatiiaðar og lífs-

uauösyiija yfirhÖfuÖ, sem allt gleymdist og afrœkt-

ist eptir sein laiidbúnaðinuiii fór hnignandí; menn

þektu hvörki brennivm, tóbak, kaffe, sikiir nð

tegras, eða aðrar inunaðarvörur og búðarglíngur,

Hein nú kostar landið annað eins, cf ekki meira,

enn þarfa vörurnar; [)eir stunduðu sela - lax - og

fiilúnga - veiði í vötimrn ÖIlu fremnr enn nu^),

M Sjá Eggorls Ólíirsðoiiar Rcisi\ bls. 55, og riígjorft

uiu geití'c i “Árniánni ríulþíiigr* * 2 rírg, ;
JííiisIkHí, [)nr

(’cm talað er uiii geílur og svin, og Fjolnis 5ta rír,

hU. S)-10.

*) Sjá 60111(1 t’erð.ilirík ,
bla. 82fi og Olavii Reise, lita.

033-31.

") Sjá Olavii Rcise, CXXVHI , 235 o. v. og Fjoliiis

5ta rír, bis. 9-10.



174

og lög?)u aUt kap)) og nlúlb á landírkjuiia og öll [)an

iiieööl er hcimi gátu fram íleytt; bygöu garÖa, ekki

eiiiúugis til vörzlu tiniuiiiitn
,

hcldtir og tit gras-

aiika lití hÖgiim; helilu iim|icttaog iiiu Iriiidamerk-

iii lögákvcðiu {)íiig og steriHir á vissiim árstimiim

(yírne.^cus hl, Retterg. bls. 32í) og 408—9), já,

afstýröu skriöiim og saiid-ngáiigi meö giröntgiim

(^‘skriöugöt'öurn”) er ainigum eÖa nijög fáum mi

keinur til Iiiigar (fcrÖabök Eggerts Ólafssonar bls.

0*28); JögÖii greiöfærari og hagaulegri vegu enn nú

eni dærni til (Arneseiis isL Retterff, bls. 453) og

niiiiu ser og landintt gagii meö reglusenii, ráödcild

og frnintakssemi (sbr. FjÖlnis 5ta ár bls. 18— 19).

Sörílagi koiu ráödeild þessi fi’iun í stuuduu bjarg-

ræÖisveganua : Sveitabændurnir vildu ckki niissn

sig aö Iieimaii frá laiidviiininnií, fjár - og jarÖar-

ræktiniii, ætliiöu og, aÖ [leir aldrei svo gætn bjargaÖ

ser bæöi á sjö og laudi, að ekki yröi ainiarrhvÖrr

bjargræöisveguriau lítt söktiir, eöa báÖir afræktir,

og ágööiiin hálfttr eÖa eíngínn af þeim báöum eöa

öörinii [>eirra, cinkum sjáfarútveginuiii, [)ar eiiiginn

fær skamtaö ser gæftir, ite heldur fisk, se haini

ekki fyrir; [)aö [)ókti líka löf, fyrirliöfu og kostii-

aöur ofmikill, ab flytja flskin úr verinu, [)ö nokk-

uö hlutaÖist og hltitnrinn gæti komist öskeimhir

heim. voni [)ví einúngis sjáfarbæaduriiir og

fansir og Uöngir einhleypir nieini, scm leitiiöu

fiskjar á sjöinim^); og [)aö sýiidi sig, [)egar [)etta

liáttalag forfeöraiiaa tök eada, og sveilabænduniir

pjá KggtTÍs Ólttfssonai* lit'isc, biíi. 005 — 50fi ng

Í'elíigsr. VII. bla. 1- C.



USvw aft aækjn sjóiii, aö {»cír ur5u fyrir {)oim óbag

og vaiihÖldum
,

scin hiuir úUut^ust, og gjöröi þá

friílivería fiessuin bjargræöisvegi. Jaröarræktiu

íor aö verÖa untur Hiniaii
:
garöaniir hruudu og (úii

og engjar koimist í vanrækt, grasiÖ míiikaði, allur

kvikl'önaöur fa'kkaÖi og fölkiö rneÖ aö [ivískapi, svo

aÖ ekki var iieina liluriiiii og leifarnar eplír af

neimi^). Kammersekreleri Olavins (livörjum Jöii

Eíríkssoii er saindöina) afinálar [>eUa:>lug i iiotknii

hjargræöisvegamia
,

sem forfeöuriiir svo viturlega

sneyddit hjá, ineö vel vöidiiin og söiinum lituni, er

liami (í feröabök simii bls. 214 og 112^—2<>) tekur

meöal annars jiannig til oröa: “Kn hvaÖ stoöar aö

hrýua iiot jaröarræktarinuar á Islaitdi fyrir möuii-

iim, f)ar allir sem vetliiig geta valdiö fljúga að

sjönmn, til aö göna á riskiprisana, og láta jöröiua

límeöaii gæta sjálfrar sín, Jíángaðtil loksins afieiÖ-

úigariiar láta [)á kciiiiH á dnraskap [>eirr:i i niönr-

beygjandi örbirgö.” — “Mör viröist sveitaböiidí

eiga sveitaböiidi aö vera og sjáfarböiidi sjáfarbötidí,

eöa nieö öðrum oröum: aö sá böiidí setn á lcMigra

til sjáfarias aÖ lieiman eiiii svo, aö liaiiii kvöld og

niorgna, sumar og vetur hæglega iiái til og frá báti

sínum, og geti ()ví œtíð stjöriiaö á Iieiiiúli síiui,

eigi ekki aÖ róa úl, [lareö Itaiin aldrei getnr haft

stööng not af hjargræÖÍ [)essn; einsog hins vegar

aÖ sjárarhöndinii, vílji hanii haga scr aÖ eöli bjarg-

') Sjá Dco, He^í, Patriœ, bU. 27-2A, 2(>7—(i9; Egg-

erís Ólariismmr /íc/sc, lils. 335, 318—4!), 50(i—508, G92—
93, 737-730 og 103(i-38; Olavii Reise, liU.55, lOfí-íiS,

212—I4j 321— 20 og 651— (íl og Fchigsr. VII. bli.

111-160.
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ra^ðia sins, Öldúngis ckki cigi gcfa sig vi^ taiid-

iMiiiaM, iiema et' iiHnii í Iiæsta lagi vill halda eiaa kú

eöa þariimbil
,

eii Inia við sjárarstrÖndiiia og aö

Öðru leitl kaiipa allt livað haiiii meh þarf af sveita

bóndanum fyrir sjáfarafía sinn. Vfer þurfiim eiii-

língis að taka eptir livílikum lima sveitabóndiiui

eyöir, er hanii leitar íiskjar'4, 5 og fleiri miiur frá

lieimiti sinu, til verferðalaganna og i hvörri

óvissu Tiaiin er, að aflokiiiHÍ fer&inni, um fiskigæflir

og fiskilegur, sem og hvilikt íjón og löf það er í

Íandbúnaóinum
,
þegar feröir þessar, sem opt ekki

eru gjörðar á ininna enn 14 eÖa tleiruin dögum,

veröa til einkis. Sjáfarbóndinn þarámóti, sem not-

ab fær serlivört þaö færi sem gefst til fiski-veiö-

anna, á hvörgi nærri þannig iindir högg aÖ sa'kja.

Óregla þessi í báöum þessurn bjargræöisvegnm

ætla eg liafi gjört inestuii sknöa á Islandi á seinni

tímum, og aö óhagkvæmar iiskíleitir, ineöal annars,

einkum liafi sligaö Inndbúnaö vorn, án þess þó aö

hafa svaraö fyrirliÖfn á rek við landvinmina,

heföi húii veriö tilbærilcga stnnduö. ^ctta mál-

eriii er enda mikils umvarÖaiidi fyrir fiskiveiÖaruar

sjálfar; því þegar laiidhúuaöuriiui — sem nú næstn

má óttast — er þaiiiiig af ser genginn, aÖ laiid-

vÖrur eru ekki frainar nfguiigs lil aö lialda þeiin

viö, er ómögulegt aö [)ær geti staöist.”

^ctta ættí hvörr sveitabóiidi aö taka til alvar-

legs eptirþáiika, áÖur eiui haiui*iim haust, vetiir

og vor ræöur af, aö seiida viiiiiumeun síiin eöa

*) Sni])r. reikníng Skúiu laudí'ogela yfir verferðakostn-

nMn í ‘SveiíabómlaiKini” Fcla^sr. IV. bU. 158— 73.

r



fara sjálfnr, stiindum ineð mestalla c&a Iieztu híi*-

arbjörgina, til tiskiródra láiigar lciöir frá Iieimili simi,

I slaö [)css hrijka liaiisi- og vor-li'man til iiiiifi-

sl^ttnnar og garöahleösln
,

til að skera fram en^jar

cha mýrar, efta veita vatni á [)cer, einsog forfeönr

vorir, og hinn (vetrar-) liman til aö vinna nllii,

cinsog Jótar, elSa gjÖra amialí) heimilis gagn, til Iivörs

nóg tækifairi hjóöast, [)ar scm lamlirk jíin or komín á

veg. Ólafnr sál. Sliplamtmaönr Stephcnseii
,
sem

|)ó var sjáfiiriUvegÍmnn næsta meömtællnr Ojá

Felagsr. VII. bls. lt)5i—72) viÖurkennir eigi aö

siönr, aÖ forfehnrnir i [)essn haíi fariö öliii betnr

aö ráöi sími enn ver (sainastaöar, hls. 124—30 og

141—51), [)ví hann se {)ó stopnlli enn landgagniö og

u[ipá |)aö koininn, endu gnt hann ekki (áriö 1784)

sett meöal vertíöar hlut, frá kyndilmessu til kross-

incssii, hærra enn álOrd. eplir tandstaxtamim , og

á 15 rd. eptir höndlunartaxtnmim (Felagsr. V. hls.

75); og væri |)aö óiag, ef vinmimaönrimi ekki gæti

gjört hússhönda símim [letta gagii heima nm svo

lángan líma, [)ó feröakosliiaönr og annnrr verlíöar

kostnaönr Vt'eru frá taldir. — cr mcö [kíssu

annganvegin sagt, aö sjáfaraflinn sc lílils viröi:

eg ætla [ivertáinóti, aÖ hann s& landinu ómissandi,

sehann einúngis s t u n d a Ö n r af [) ei m ,
scm

Iiann hagar, og j [)ví tillili hafa sjáfarbæudiir öll

önnnr og beírí kjÖr enn svcilabóiulinn ; cg beld [laö

j»\í og saimarlegt glcöi efni, aÖ sjáfar úlvcgnrimi

á seimii árnmim her snnnanlands hefir lekiö svo

töluveröum frainföruin, nö einstÖkn sjáfarbændnr

ern farnir aö ráöast í nö kanpa og gjÖra út |)iljn-

báta til liskiveiöa, aö dæmi Km'idtzons stórkaiip-

12
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mnnns, scin laiulii) m:í fyrir {>nr) [>nkkir kuiiaa,

Iiaim fyrstur mamia lók [>et(a ii|>|> Iier á Su^iir-

laiuH. — er í aiigiim uppi, að {>œr enar ftörnu

bjargræbisreglur geta ekki átt eius viööll lieruö eba

sveitir laiulsías; bjargræÖi VestíirÖiiiga eraöjneslii

koiniÖ iippá sjáraranaii, Suöurtau(1siiis nptur ekki

eiiis, eii |i(> ineir eiiu Norbleiulíiiga og Austnnbínga i

ab [icssu vcrba menn ab gefa gæturoghafa vakandi

aiiga á, ef vel á ab fara og ef vör eigurii ab iiá í

fíUspor forfeöraiina í jarbirkjunni, og ]>ab |>ví lielilur,

sern bvör áreglan, serílagi i (>cim I>jargra-öis iitveg-

iiiiim ({). e. jaröarræktiniii) scm lif og velliöan

laiulsbúa riÖur á, leibir tii annarrar, ckk! eíniiugis

i laiulbúnaÖi Öllum, beldur og í gjörvölluni lands-

sibuni ogalbÖfnum; j>a(b má eiida fullyröa, ab (>regla

og vaiismiöi jaröarræktarinnar Iiafi eingaungu ollaö

apturförunmn í IniiiaöarbáUum og atliöfnum yfir-

böfuÖ, {>ar sem skæðustu landplágur, serii að vísu

eiga inikiii {nUt í aptuiTörum laiulsiiis yfirbÖfud

(svo sem fjárpesliii og eldgosin, scm aldrei snertu

VestfirðíngaíjórÖiing) ekki koinu *). Á {ivílíkuin

stööimi veröiir {>ví varla beldnr iiciii öiiiuir orsök

fiindín til bnignuiiar jaröarræktariunar og landbnii-

aöariiis, enn ciiimidt áiianö fólksins og {>araf risið

dáö- og franitaksleysi. Skoöiim ver nii jictta ná-

kvæiiiar, og tökiiin tíl dæmis biisagan bjá oss luina,

og áöur eiiii pápiskan fór að iiarra jarÖirnar bópnm

samnn frá cigeiuliiiium til syiidamia fynrgefiiíngar,

j)á sjáum ver, aÖ liami varö ber jafiigamall rcglusemi

forfeöraiiua í jaröirkjuuni, og aö baiiii ineÖ eignarrötti

’) Sjií Olavii lieisc, bls. 659—61.



ti.Tiu1aniia lil ábýla [)eirra, eba frelsi þeirra til hota-

réttariiis cr lioriiun úr laudiiiu^ og oréiuu atliir anuarr

og ófuiikoiuuitri euii aðnr *). Jaö er, að frásögu

Siguröar Jieííiiis Hjönissoiiar (?) ( IJúnuÖarrítiiiu

1 li. 1 D. I)ls. 1)!)— 110> oröÍÖ kuuuugt, aö lögiu

ömiiöust viÖ iutisa- eöa liúÖarselu- rnöuuiiui og

Íögöu æruar seklir við, allt [láiigaötil fölkiö liaítli

aíS eiga ])ált í töggjöfiiiui, eÖa aö stjöriia sér sjálft

og [)að varð aiidlegrar stéttar luöuuuin nuauÖugt,

eíimig aÖ Inísstjöniiu og Inisagimi ^firhöfiið var i

göðii lagi j)áugaötil
,

en aö livÖrttveggja lir því för

liuiguautli, og ekkert gat sporiiaö viö, aö húsagiuu

fferi i ólestri og sífelt vesiiaudi síöau á 15 öld, [)á

Hiskupar voru búiiir ah rýa flesta aö eiguaijörð-

uiii [íeirra; og [jöað síjörniii o[/tir siöaskíptíiif

eiukiiin ineö Jjölíla af alþíngis samf)jktUín
,

(^4)*-

nesens isL Relterg. bls. 457), á alla vegu streytt-

ist viö aö hrimia houum f lag njitur, koni [>aö

fyrir ekki
;

cii [)aö liar lil [>ess, aö regliise.*.i for-

feörauua i bjargræöis- og biiskapar-efuuin, sem áður

liéll }ui<agaiiimi viö, nú var Iioríin. Lausamciui

il^'ktust uii aö sjöiiuin, j>vi [>ar fuiulu })eir liel/.l

liæli, og eiukuin bjá leiguliÖuuum í Gullbríiigii ug

Kjösar sýslum og mulir Jökli
,

bvar bæuduruir

þurftu [leirra viö til skipa árööurs
,

j)are& [>eir

uii IiÖfÖu allaii hugau á sjönuin og alft [)auiiíg

stiiðlaöitij, að svipta Jauöib viumifölki. — muu

og vera liku aÖ gegua hér og í Daumörku, aö lausa-

inenn liér sein optast silja i skjöli íeiguliÖaiiiia,

eiusog iuuiselumeuu (índsidderc) ’\ skjöli festubæud-

Sbr. Deo y /íeg-f, Paíriœ, bls. 5S— 64 og Eggorta

Ólafseonar Htise^ bie, 36—37.
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«nnn |»nr; nt^ míiiiiRtn ko^li liimn niemi, a<^ jicir .rtíi^

liiira veriö Iier llestir [lar sein leigujarríir vorii

Uestar ,
og eiukum við sjáfai' síömia, aí’ *

orsök ^).

Kg veit ])ví ekkert beíra rnft viÖ hús.ignlevsi

vorii, fjölgiiii Iniisninniina ng lóintbnsrólks og jiar-

af l(‘ÍöiMi(1i vimiubjua ekln
,

sjáirbirgiiigsskii|> og

óhlýöni, emi aÖ íillir (eÖa |)á sein ílestir) biiemlur iai

eigiiaiTcU }Tir óbylmn jieirra; eii jiíiugaötil jiaö

veröur \il eg ráöa sein ílestmn til aö k^'mia ser

rilíijörö nyn'efiuls höfiimlar “iim luissljóriiiua á

Islaudi”, og fíei’H eer haua og Ueilra*öi

liennnr í nyt. Jaö er aö Öörn leiii ekki ineö

jiessn sagt, nÖ Inusainöniiiini og tómtbussfólki eiii'

ganiigu se aö kemia mn ólestiir luisnguns lier á

laiuli: luissb.Tiuliir eign og jiari amiaii jiátt, aiik

|)ess nö |)cii' liylina }íir lausainemiiiia
;

jieir gáuga

ekki a;liö sjálíir á miilaii bjiimn si'miin ineö gáön

eptirilTiní, og lijiiiii sjá, einkuin bjá leigutiöuumn,

J)ess margföld (Itiiií, aö jieir svikja og preltast viö
%

luissbæiidur síiia eöa viö laiidsdrolliu , iim eptir-

gjald, landsktildir og leigur, seni opt er goldiö af

lakastii cndamini
,

nieö cinlivörjmn gallagrip og

gráÖn; aö cg ekki tali mn sviksamlega og ræktar-

laiisa ineöferö JarÖarimiar, skóga eyöileggíiigar,

o. s. fr., sein lijiiiii bafa dáglega fjrir aiiguni, og

er
J)á

von
,

aö Iiiissbændiiriiir sjálfir sæíi ólni-

niemisku, sjálfhirgíugsskap og svöriiijrömn nfvimiu-

Sjá Kggeits Ólafösonar ilmc, l»ls. 355—3(5, 5)70—
71; OUwÍi licihc

^
IiU. 211 og 271; FOIngsr. IV, bls. 171

—

72, 171-75, og Vii, bls, 130-35 og 111—51.
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Iijiiummi ,
er [H*Ír líai’a jivílík ílæini íyiir [leiin. Af

viMíkri orsök er [>aö, aÖ Daiiir, [)ö luisagími lijá

[leim se í öllu öörii lagí, sízt kjósa sör vimiulijú

í’rá fe.stug()zmnim , eii slægjast Iielzt eptir [)eim

[)aÖaii, livar bæiultir eiga sjálfir áliýii siii. Il&r

[larámótí er ekki [)anni^ mn vinnnf(>lk að velja, [)vi

(ílestur í uppeldi og luisaga er hvervetna emi saini,

af[)ví færstiini verÖur aö vegi aö breyta litaf Hestra

(iaiulsetamia) siö og almemiri landsveiiju, svo allt

fær [)aiiiiig keim livad af öÖru i öllmn hlutum.

Ilvörnig sem á er litiö, vcrður [>ví allt [)etta verkuii

af sÖinu orsÖk, og frá hvÖrri hliö sem skoÖaö er,

veldur \)á leigiihníkmiíii, og af hemií leíðandi vaii-.

ræktjarÖamia frá upphafi, eiiis liusstjiíriiarleysinu

;y'firliöfuö, sem [)ess eiuiin verstu verkfærmn, laiisa-

niÖmumi og t()mtluisf(>lki ; og sh [)vi svoiia varið,

að Iuisstj(5rii vor, eiiisog luiii lui er, sh heiii afieiið-

iiig leigujarðiihrúkunariimar, gefur [leiin, sem lesa

iiýiiefiit rit mn liaiia (luisstjúniiiia)
,

hezt að skilja,

IivÖrt aðrir [)eir [)j()('Íbreslir sein um var getiÖ, og

allir imiiui vcra luisagHleysiiiu sainfara, ekki inutii

að miklti leiti vera sproUnir af sötnii i‘()t,

Ef vel á aö fára og betur cmi fer iná [lá elii-

hvör b()t á [lessu verða, cn [)aö er (miÖgulegt og

liluiarins eðli gagiistædt að nokkurntíiua geti

orðið til lilýtar, neina ríkis- eÖa peniiigainenii vorir

taki simiaskipti, leggi [)á pcníngahrúkmi af seiii

jieir tibka nii, og fnri íið hænast að veðskulda liref-

muim, eii selji áluieiuluiuiin allur j)ær jarÖir, seni

jieir fá án veriÖ og imifrain eru ábúöarjaröir

j)eirra*), scu lika leignliöiimini allstaöar til liös og

0 Svoiia viögciigbt [>tiö i Uumuöikii -([>ar sciu eklú
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Itjálpar með peaíiigastyrk
,

fiar sem [>essir jmrfa

liana við til aö geta eigiiast ábýli sín, eii sjálfs-

cigiiar bæiulniinm og sörhvörjum öörum til aÖ

rækta biijarÖir j)eirra og færa búiiaöarliæltiua yíir-

böfuö, iiliian luiss og ntaii, í betra horf.

Eg triii ekki öðrii, enn að jieir sjái viö jielta

eígiii hag sinn, áiiieöan jarÖiriiar eru i svo háfu

veröi sem nú erii j)ær, eii uiulircins vissan heiMa

ávöxt j)víiíkrar peninga-briiktinar fyrir landoglýö;

og hvönær eÖa hvöriiig getiir j)á peninguiium vcriö

betur variö? En tvöfaldaii heiöur og j)ökk með-

brœöra sínaa eiga j)eir inenn skiliÖ, sem meÖ glööu

*geÖi iiota hvöri tækífæriö
,

til aö liösinna atorku-

ogtáp- bæridurn voriim rneð auöi simim, áii jiess

j)eir fyrirfram grandskoöi og leggi nÍÖur,

hvÖrt [>eir sjálfir seu vel í Iialdiiir, eöa

græöl sein færi er á. — Vilji niaöur ráöa eöa

hvetja haMidurna til belri jaröarræktar, er ætíð viö-

kvæÖiÖ: aö j)á vaiili efni eÖa pcninga; en vakni

fyrst alvarleg lanngun og vilji til aö hjálpa j)eim,

miinn jieir einnig flj'ott sýna lyst og vilja til að

vinna, og leggia allt kapp á aö rækta jöröina, svo

aö hún gefi j)eim nægilegan ávöxt, og j)vi frenuir er

mer j)aö iiæsta vaiidsöö, að penínga láni, sem fasteign-

ar veð er fyrir, ekki sö eins úhætt hjd bæiidiiin voriiin

crti fcsttigoz heriiöuiii og umtnm samaQ), nö einginn á

iicnm biíjorö sína, cn færslir veösknhlalaiist, og þar seiu

})annig á stendur, er velniegnn nmnna ahneiinust; en eigi

aö b'iðnr nokkrir (saniikalluöir) rikismenn, (^sem vcðsknldír

eiina cfiiaminni eða veðsknldabréfin eiga), er 'anngn siðnr

enn peninga mctin cða jarðcigcndar bjá qss liafa vít á nð

Imgnýtn scr anðiii.
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f)g fasUMgnÍiiiii sjálfri, enda |)ó Íátii^ eklci iiái jarhar-

veröimi, eða með öönini orðmn: aö þeiin Bama

nianiií seni trúað er fyrir allrí eígninnif ekki sé trú-

andi fyrir parti ur hcniii, eöa úr veröi liennar,

jafnvcl J)d partinum (veðfeini) sö ^iis vel liorgið aö

Íöguíii og f)ví enu Iieila (eigtiiiitii). j^eir eni
,

fiví

iniöur, ofmargir bæiulur, sem einginn ætli fyrir býli

ab trúa; cti Iivörnig sem f)ví er variÖ, er [)ó hvÖrj-

urn fjeim, sem veö heíir aö bjíSöa eöa jÖröu á, Öllu

fremiir tniaiuli fyrir peiiíngaláni, enii fyrir annarra

jöröii, bæbi af fiví aÖ öll líkiiuli cni til, aö baiiii

rækti betiir sjálfs siiis eign enri aririarra, og fiareö

laiulsdroUinii á f)ví meira á hættu ciin lánardroUinn,

sem veÖfeÖ optastnær er meira viröi eiin Íátiinu

nemiir, og jöröin jivi trauÖlega getur orðiö svo

niöurnýdd, aö hiin vcröi ekki lánsins viröi.

Satt er {)aö, aö margir leiguliðar erii liör

öreigar aÖ kalla, og eiga ekki fyrir iiauösyiilegustu

biishlutiiin
,

og enn síöiir fyrir jöröu eöa jarðar-

parti, hvaö litíll sem er, eÖa hvörsu líliö sem selj-

andí skoraÖí á aö borga skyldi ú(i liönd af jarö-

ai'veröinu; eii fiaÖ yröi ofiamig {uila, ef eg (frekar

enii til er beiult aö framan) hör ætti aö telja til

allar orsakir f>ær og aÖdraganda, sern er aö efna-

leysi leiguliÖa vorra; eitiúngis fýsir mig aö vita:

hvaö fremur valdi [)ví í rami og veni, aÖ efnumim hör

cr svo ákafiega misskipt millí landsbúanna, enn

eimnidt [>aö, aö |)au, cöa penúigannr ern i svo

fárra höndum
,
eba meö öörmn oröum, aö vebsetii-

íiigar ekki gángast her viö? cn þaö veit cg af

sjáifmn iner og reynslmini, aö ckki þarfjarönæöis-

fnirfa aÖ vanla kanpaiula aö jörÖiinni, þó ábúandiun
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sjíílfiir gáiigi aptur úr •— |)iir sern eöa [)egar pen-

ingatáii og veðsetning.ir eni koniiiar á veg og orÖii-

ar algengnr.

]^eiin peiiíngiiin, scin meiin úþÖrfii eru ‘db

lirúga sain anleignjörðnin fyrir, og kau|)a geypiveröi,

er ydrliöfuð nokkru eii {nS litlu betuv varið, enn

{)eiin sem látnir eru Hggja arö- og bnikiinar-

lansir. Jarðirnar vaiitar iiæga rækt og uinliiröíngn,
1

í hvörra liöiulnin sein fiær cni, aniinrs eiiii eignml-

ans sjnlfs, cmla litiir eigamli, einsog fyrr er

áiiiiiinst, ineir á eptirgjaUliö, eiiii á hitt, livöriiig [lær

ern setiiar, og nær fx) altlrei lagavÖxtuin jaröarverös-

ins Í eptirgjaldiiui
, já ,

iná sttimliim gcfa laiidset-

ainini eptirgjaldiö tipp aö nokkni eöa öllii, og Kjá

eigii BÍua bráÖskeiumda eöa gjöreyöilagöa af biU-

ingiiin irdtlúriiiinar
,

ef ekki af bdmlanuin sjálfum.

^aiiiiig veröur jarÖa eigiiiii, amiaölivört af leiguliöaiis

og eigaiida cÖa iiáttúnmnar vÖldiim ,
frainföriiin

lamlsiiis tiöuin til ama og himlriiiiar, ef hiiii ekki

cr á rettiiin staö, hjá ábúandamini sjálfiiin. ^essuin

er ekki iiinhugaö um iieitt eptirgjald, eii eimiiigis

um ágoöaii eöa jaröar ávöxtin, og vcr liami til þess

ölliim {)eim kröptuin og efmiin
, sein í Iiaiis valdí

staiida, sö houum aimars Íiugleíkíö aö njúta f)ess

ávaxtarfjár síiis sem uimt er, og hami og haiis eiii-

gauiigu búa aö. líaim fær jafiivel, ineö atorku og

fratnsýiii, komiÖ í vcg fyrir (iiátlúrleg) áföll, er

ætíð fara í vöxt, se ekki í tíina aö gjört, og oröiö

geta jöröuuui aÖ óbætaiileguni skaöa í aimarra liöml-

uin eim eigamlaiis, og áiiieöaii eígamli og lcigiiliöi

draiia hvörr siim taum og hvöri;:;ur iætur iieitt af
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lieiuU rakiHi , ti! aö at'slýra jarÖarskemdnm csÖa

lijálpa laiKlírkjumii a í'ót*).

er Íitlii rneiri arös eÖa áviniiíngs voii fyrir

laiui og I5 Ö af pciiíiigahrúkuii {leírri, seni iiokkrir

laiulsbiiar erii komnír iippá á seiiiiii áriim, síöaii

1823. j>Íeö Reiitukaiiiinerbrefi til Stiptumtmaimsíus,

ilagsettu 28 Septbr. 1822, cr {laö nefiiii. leyft,

livÖiiær sem óskaö er

VIII. AÐ SETJA OMYNDUGRA OG
OPINBERRA STIPTANA PENÍNGA A
LAGARENTU í JARÐABÓKAR SJÓÐ-

lL\ 2),

sem |)ó tekur viÖ 20 rbd. mimist frá hvöijiim eiil-

mn, eu geidur á livöiju ári 1 1 ta Juni hlutaöeigeiul-

um renlnna, 4 af 100, frá viðtökudegíiinm jiángaö-

til peníngarnir aptur erii borgabir iir fjárhirzlunni

á snina tima. Pcnriigar {)essir gánga lir landsljárhirzl-

*) Sjá Jo'ns Kirikssonar Kuiifercnzráös athugagrcin í

OlllVÍÍ ÍÍCíAC, hld, íiíiS.

ÞaÖ var {icgur iiieÖ koniíiigs úrskiiröi frá 10 Jiini

(í lög{)íngishókiniii fvrir [)að ár) le}'fl {)eini innbámn lamls-

Í 118
, sein peiiínga áltii fyrirliggjaiuli

, aö láta {>á iiiní

komíngshömiluními (aÖ iníniista kosti 100 rd. i h\ört

sinni) og var [leíin lofaÖ lagai'eiilii (lír því aÖ komtiir

Vírru áOO nl.) en síöaii skylili seíja á rentii í konungs-

^jiiöin; eg ífast iiin, aö leyti [)e(ta iiokkurntíina hafí ver-

iÖ iioiaö, af[)ví nienn uin þær innmiír, bæöi vegiia haröimla

áraiiiia og af {)\í [)á ekki var lángt aö híða SKálhotts

stólsjaröa tölniinar, hölÖu iiög amiaö aö hriika peninga

f'ina til: fmhi (ök {)ctía hyli emla inctl koniíngs höntll

unimu 178«.
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imni inní Ríkisskuldasjóðin (StnU'gJeldakasiten)^

og f)Hðaii eru bæði peníngarnir sjáiíir og ársrenliin

aptiir goldin fyrrncfndri fjárliirzlu. Einginn efar,

að tilgángur lejfis fiessa se enii bezti, enda iná

fiað fíka verða stíptunitin laiidsíns og þeifu eimrn

óinyndugu að iniklu gagnl, að |)ví Ijeiti þeíin

ekkíværi kostur á að setja peningana á

V ö X t u a n 11 a r s t a ð H r e n n i k o n ú n g s fj á r-

iiirzluna; en — bæði liafa fleiri fært sðr þetla

Jejfi í iijt eni) nppliaflega var til ætJast, og Jíka er

jiað notað á jiann hátt af })eini sem |)ess notið hnfa,

aö tiisýnt er oröið, hvört f)aö leiöir af sér meira ver-

ulegt gagn enn skaÖa fyrir landiö: [)aö eru nefnil.

ekkí einúngis úniyndugir og tööar stiptanir, sein

liafa notaö sör [)aÖ, heldur og injiulugir meiiii.

j^aimig er þaö oröimi alvani, aÖ [)eir sem á tööaii

hátt hafa átt penínga á vöxtum i fjárhirzluimi og

ekki hafa [)iirft j)eirra viö eplir að [)eir hafa náð

myndugs aldri, hafa látiÖ [)á fratnvcgis hindnmar-

laust standa [)ar á vÖxtum; eins erii [)ess mörg

dæmi
,
aö meim kveima j)eirra

,
sem ógiptar áttu ])ar

peiiínga á vöxtum, hafa eins eptir sein áöur ánm-

iim samaii, sör og öönim aÖ [larflausn, Játiö kon-

úiigs sjóÖin gjalda sör fulla leigii af [)eiin. Sumir

peningaiiieim, sem s^Ö hafa ser meiri ábala i pen-

iiigabrókim [icssari, ean aÖ jaröa kaupuimm, hafa

og tekiö til bragös, (meÖ og án einkale^'fis), aö setja

peninga siiia á rentii í jaröabókarsjóÖin
,

uudir

iiöfimm óm^ndiigra barna siima, jnfnvel j)ó báöir

foreldrarnir hafi verið á Jííi, og bÖniin [>ví í raun-

iimi enn|)á ekki hafí átt neína peniiiga, eöa nukk-

uvii hluta í búi foreidraima (N. L. 5—ii— 58).
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Mcft [}cssu móli atóftii á vövlnni í jar^abókar-

sjóðinuin ,
Nanikvæint reiitureikníngí íaiuirógetaus

llla Jóuí 183!), yí),722rb(l. 77 sk. r. s. Af þessu

cr meira cnn helfíngur, eÖa 49,!)3G rbd. 78 sk.

cignaöir ó m y u d u g u m , ea liitt (4Í),7S5 rbd. í)5 sk.)

ymsum stiptunuin og opinberiun fjdrsjói^-

iirn landsins, nefníl. : Fá t ækr a sj óbii ni l(),l!)2rbd.

21 sk.; K i r kj ii in 5,245 rbd. 71 sk. ; T li o rch i 1 1 i i

g ja fa s ti p t II n til barnaskóla 4,350 rbd.;

S ak af a 1 1 s sj ó u in sýalanna 4,232 rbd. 57 sk.;

Spítölum 7,!)01 rbd. 11 sk.
;

hinu íslenzka

Bib líiiföl agi 2,983 rbd.; hinii islenzka

Bókmeutafblagi 250 rbd.; hiniim íslenzka

Sak agj a I dssjóð
i
(Jústízkassa) 1,050 rbd.;

Prestaköllum 1,189 rbd.; S t i p tig b ó k a s a f n-

inu 1,500 rbd.; Islanda stiptis prentverki

4,415 rbd.; Siiðiiramtsins ÍIiiss- ogBiÍHt jórn-

arf^lagi 2000 rbd.; NorÖur- og Austuraints-

iiis Biinaöarato fui (oeconoinh'/ce Fond) 714

rbd. 05 $k.; V cs tur a m tsi n

s

Búnaöarstofui

1,900 rbd. ;
lii n n í svonefndu Thorsteinsons

gjafastiptun 544 rbd. 80 sk.; Mööruvalla

Djákua embætti 271 rbd. 48 sk
; Trjábrúnni

á J ö k II 1 8 á 200 rb d. ;
u p p gj a f a p r e s t u m (Pa-

storcs enieriti) 130 rbd.; og Sjóöiniiin til viö-

II r h

a

I d 8 S

æ

1 ii h ú

s

i n n i Fó

e

J

I

ii v ö í n ii m (stofn-

ftelliim af Jóni hreppstjóra á Elliöavatni) 50 rbd.

5aö er liÖrmúng, aÖ [>jóÖpeningar [lessir ekki

Hkuii koinu landinu aö nieirí notum, enn á {)enna

hátt getnr oröiö. Opinbcrra stiplana peníngar

eru, cíiisng fyrr var ámínnst (í 4 og öta {iættiiium

III 7) cinna helzt til {)ess kjörnir, aö veröa {)cim
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ænium notuiii scun tiika vilja \)á aí) láui. Stípt-

iiuiniai' {)uri*'d sjalilau eða aUh'ei á ö)!»ru halila

eiiii ái's ávextiiium eða reiituuui, og sá scrn {>á liefir

tekið a5 láni, bnikar og liaguýlír ser [)á því allra

optast í náðiiiii, áineðaii liaiiii steiidur í skiltun og

veöfeini er sæmilega lialdiö viö. jþeiin er og

sjaldiiast sagt laiismn {)ú veöf^ö veröi aunarra eign,

se ()aÖ aÖ eiiis álitiö iióg fyrir þeini, |)ví [)á

steiidur rorstÖöumöuiiuiTi stiptauaiina á saina, í

hvÖrra hÖuduin þeir eru, eu eigeiuhir veöfjáriiis sjá

sör hagnaö 1 uö láta [)á standa öborgaöu i eigii sinní,

[)areö iiún einmidl vegna [>ess tiöum iiær hærra

verÖi i kaiipiim og sölum, og mciiii sjaUlnast ([lar

8cm peuíugabnikuniu er ineÖ ööruin hætti cuu hjá

oss) liafa slrax alit aiidvirÖi eignarinnar á reiÖum

IiÖiidiim; keniur [)vi mörgiiin vel, aö geta iiáö i

giniiiega eptiræskta eigii, áii [)ess aö [)iirfa aö full-

borga hana aö siiiiii. jþetta eru og álitiii [)vilik

hljiiiiiiidi viÖ hiis og jarÖir i Daiirnörku, uÖ auiig-

uin [)ar kemur tii luigar aö leysa [>ær þjoöpeiiiug-

um [)eiin, sem [>ær eni Iniudnar, hvÖrsn g()ð ráö

sem til [)ess erii, heldiir selja eigciidurnir iniklti

freimir peiiiiiga [>á, er[)eir hai'a kymiu afgáiigs, ami-

arstaÖar á vöxtu, svo aö eigniii haldi ælíÖ [)vi veröi,

sem lánspeiiiiigariiir þamiig gefa Iioumn. lier aö

aiiki er {>aö atiiugaiidí, aÖ skuldtinauiurimi helir

sjalduast mikiö fyrir aö koma ársvÖxtmn þjóöpeu-

iiigaiiua til inóttökuinamisius eöa láuardroltiiis;

(lessi er æliö eiin sami, (j)vi varla bcr [)aÖ viö, aö

stiptaiiir |)urfi aö afsula ser eöa rrHmselja skiilda^

bref sin, svo aö skipli meö [ui luóti mii lúiiur-

(Irottin) og scui optast í böniu sveit, sýslu eöa á {>jóö
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fiinia&ln stn^ í nintiiiu (t. n. in.) kirknn-prcstnknlla-

s|)itala- fátækra - sakafalls - sakn^jalds - og luinað-

nrsjóöa - forstöíminenn).

I [)C8SU lillili cr aö vísu ööru niáii að gcgna

uin ómyndugra cðn ciuslakra inanua (prívat) pen-

íngnlán }TirIiöfuö: cigcndurnir veröa myndugir og

sjállir opt peninga sinna j)urfanÖi; [)cir njfja í allar

áltir og gcta sell og vcösett sknldabrcfsín livönær

scm |)cim ræöur svo viÖ aö Iiorfa. Eigi aö síÖur

cr [>aö, og [)aÖ mcö rcttu , Iialdinn allmikill kostnr

vÍÖ faslcignir, nÖ [)vilíkir (prívat) peníngar stnndi á

vöxlnm í [)ciin, og aö kanpandinn nm lángt eöa

skammt, (‘ptir kríugumstæönnum, gcti látíö fasleigna-

vcröiö, aÖ f)ví lciti iuuslæöuuni ncmur, öborgaö;

cnda cr [vaö, [)ar scm rcglnleg pcningabnikun eöa

veöscliiiiigar viÖgángast, ckki torvcldt fyrír [)anii,

ficm hcÍ!r gott vcöfc aö bjóöa, aö fá pcnínga aö

Jáni hjá ööruin, lil aÖ borga [)ciin láuardrottni, sein

ckki gctur lengur af láninu seö.

Einginn ,
sem cr [>css fulltriia, aö almemiar

sjálfseiguir leiöi af scr hctri javÖavrækt og [>jóöar

farsæld, getur ])ví efast um, aö [)eim pcníiiguni

landsins, sem ej>lir áöur sögöu cni á vö\tum í

fjárhirzlu [)ess, Iiefói veriö öllu bclur variö [)cim

til efiíiigar og uppörfiiiiar, og aö [)aÖ lieföi komiö

laiidi og lýö belur aö láiia [)á út, samkvæmt fyrir-

skipuiiinui í tilskip. 1.3 Júiií 1787 Kap. 2 § 10 og

kausellíhrcíi frá 5 Apiíl 1788, aÖ dæmi Biskupamia

Fiims Jónssouar og llamicsar Fíimssoiiar *), cnu

ll\órt llisk<i|)U)ii l)r. Uanmis [laráiiióti han tært sv.v

[)aÖ h*víl í n^t, Sfin giTiö var ineð fyrrtéðuni konángs lii’-

skurði frá 19 .liiui 1783 til að sclja þjóðpcnínga á lagnr« ntii
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lii(a |)á, ölliiin Öðnim enn eigeiuluiium ^aguKlauNa,

gistu 1 konúugsrjfirllirzlimni. Aö sÖimu lu'lir máske

ekki forstööumöuuiiiu sliplaiianiiii er)a verjenduin

eimu ómyndugii boMst renta eÖa veÖ fyrir |)eim hjá

iimbúimum Kjiíifum; en j)uh er víöar eim her
,

aö

peuinga iilláii stundum ekki fæst nieö ullu tim-

svifa- eöa fyrirhafnarlaiist
, og aÖ ineim veröa

nÖ gjöru heyrum kimnngt, aö peiiingaruir seii til

og aö fá mót rentu ,
áÖur eiin |)eir á [leuna liátt gcta

gjört ()á ávaxtarsamn; eii hcr inunu varlu, eöa ])ó

ó\íöast, vera gjöröar slíkur tilruimír, siöan Kaiigelli-
#

ráö og sysliimaöiir i Aniess syslii Sterndór Fiims-

son fell frá ^), og eim siötir inunu nnkkrar aörar

uppörfanir vera \iÖ haföar til aö brúka pem'ngana

j <'tii) íslenzltii vci'zliimii’Hjfíö , cr iiu'r ákunniigl; ('i) IiiU

b<ri <>g lu'yrt af IriivcrÖiigasfa iiiiinní, aö cllihxu't einni

jx'^iir iiiu þiiö varÖ rædt liail iiann rærst timlnn, jiaroö hann

kynnt hcítir vlð, uÖ í'á veö í járöti fyrir lænin^tiniim, gciii

banii og gjöan (iökaöi; og tiiií al' j)vi ráöa, Im orduálí(Iof**'t

huniiin liafi jxikt nö eiga jarÖii vcÖ fyrir jiRniiifruni,

cr liann þaiiniji; cnila Iiniöi incira láns triiiisl á j)oiin cÖíi

<‘ig('iiánin j)eina, cnn á kunúnggfjárbirzliinni ejálfri.

•) J)cssi nilkilsvirdti cinhœltismaöiir Iicfir, ejilir j)ví

scm l(')g|)ingis og lamlsyíirrellar ha'knrnar volta, gcfiö

eínslakl (læmt iiiipá , aÖ fála hæÖi á al[)íngi oj;: t hiiml^-

yfirrettimiin hjuÖa n|»j) ámyndngra penínga lil láns, gaiii-

kva'int tilski|>: 1787 Kaj). 2 §19, of^ j^aiioi”- íyrir luuiigu

gcíiö huulum siiiiiin eillhvört hiö )x*ztu eplinlitini eins í

jx'ssti s(un öÖrii, álikii og faÖír haiis og hrdöir (jxdr 0^-

nefnrlii 'JBiskujmr), og cr f)aö sem {)cir 3 feðgar hafi allíi'
r

veriÖ sainliika i, aÖ hemlii Islenclingimi á j)ii hciliavænb'g-

uslii (leníiigahrdkun, itieð j)\ilik(i(tt i'áöslcifumtnt og ejitir-

dæinum [)cii'ra»
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á |)essa liind, j)ó [)(!ss vÍiMst |)ví lieldiir j)örf hcr

á hiiidí, seni íaM'stir eiiii|>á iiimm vera koiiHiir að

rami um, peiiíiiganiir seu fiillt eiiis vel geyindir

i fasleigna veöi, og í sjálfs eigii. er eiiisog

iiýiK'fiit lögboft hafi legiÖ her í sífeldri gleyniskii,

og |)a5 hjá ReiitiikaiiHneríiiu sjálfii, enii |>()tt síjöni-

arráö j)ctta optsiimis iÍLmr eiiii j)aö hiö iiya

var gefift 1822, svosem meÖ hrefi frá 4 April 1780

(liirt á :il[)iiigi sania ár), hafi lálilí) í lj(»sÍ
, að lög-

ho^iö í tilskíj). frá 1*87 sc i vegi fjrir, aö vaxla-

peinnguin verM veilt imittaka i koiuingsfjárhírzl-

iimii, og í br^fi j>essu undireiiis gcliö til kyiina:

“'aö |)aö j)ví BÍður geti fengist vift, aö greiða fyrir

|)vilikri brnkmi penúiga jieirra, sein mi ÍÍggja

fyrir á Istandi
,
sein [)aÖ áliti laiuliuu iáiigtuiii heilla-

vænl(*gra, j)ar kanpverzlanin sc frjáls, að peniiig-

arnir scn j)ar kyrrir
,

og ab j)ciin sð vavið

aniiaðhvört til verzliinar eöa aiinarra nyl-

sanira fyrirtækja, útrýmis bjargræbis-

vegaiina og eflingar’’; og Jietta æUiiin \hv

ennj)á a<ð láta oss að kenníngu verða ,
og j)að

livört heldiir ver eignin kost á, að láta peninga

vora í konnngssjííðin eða ekki, og hvörn inyndiig-

leika sem Renlukamim*rib hefir hafl til að gefa

fyrrnefnt leyfi nppá riii eigiii býti ,
ámeöaii ný-

nefiit löghoð var í fulln gyldi.

I fyrstumii vorii aiðrir eiin forstööumemi fram-

an taliiina jijíSðsjííða mjög svo tregir á ,
aÖ setja

penínga á vÖ\ln i konnngsi'járhirzlnna
;

j)ví 8

fyi'sín lcyfisárin, (il 31 Jáli 1830, t()k húii á

iiu'iti eiaum 1G,3N rbd. 37 sk. aö mestuni hluta

frá })j()Ö8j()ðunum; eii síöan (nm seinast liöiii
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0 íira ti'ma) hafa ínngjötd Iivöru(veg"ju íírlega

va\ir> {lanuig, ah íM Jiilí 1830 var koinir) í fjárlurzl-

iiua 110,(155 r!xl. 02 sk. *); og er [)að uíesía

e|)tirteklaverdt, aö um seinnst iiöiu 4 ár — [)au

söinu og luestallt k o ii ú u gsj a r 5 a verÖiÖ

(ul. 37,814 rbd., aÖ frádreginiin 2,080 rbd. 15 sk.

sein á5ur voru goldiiir) var borgab— frá 1 Agúst

1835 tii 31 Júlí 1839, voru selíir iuii 50,408 r!)d.

01 sk., e^a ekkí láugt frá helfiiigi al' ölliim [)eim

peui'ugum seui íuu eru seUír i hiu fYrirfiirnudi 17 ár

sainneylt, síöau leyíiÖ var gefiö, Svo íregir voru

Inudar vorir aö fallast á [)etta uýa grööa meöal,

ámeöau veriö var aö keuua [)eiin aö [ickkja

[)aö og rcyua, og svo fúsir til aö í'æru sör [)nö í

[)egar [)cir loksiiis koinust uppá [>aö.

Eu viö [)etta er aptiir aiiuaÖ, aö ÖÖruleili miönr

gleöilegt, alriÖi atlnigaverdt, og[)aöer: aö afjteöiim

110,(555 rbd. 02 sk. voru ])aiin 31 1830 [>á

c|)lif á vöxluui í fjíírliirzlimni alls 100,022 rbd.

^
88 sk., ([). c. fyrrlcöir 00,722 rbd. 77 sk. og [lar-

nÖniiki 1,2(M) rbd. 11 sk., scm kominr vorii iuii

frammyfir [)aÖ sem lilborgaö var frá 11 Júiii til

31 Júlí 1830), svoaÖ ekki var búiö aö eiidur-

borga hliitaöeigeudiim meira ciiu 0,732 rhd. 70

sk. af öllii [)vi, sem iiiu vur kouiiÖ á [>essum

Kptir ínn- og útgjíiliia luík líiiHÍidgelan:^ var 31 Jaii.

18í0 l)úiíS aÖ hivía >Íö 2,137 linl. !i3 ek. r. », — cii út-

goldiö v;ir, síÖan 31 Jiílí 183!), 808 liiri. Hl slt. — svoiiÖ

fjáiiiirzbiii [)á frá iippbaíi vnr bi'iin aÖ iaka áincíii

1 13.395 rbd. 5!)sk. og [>araf apiiir aö svar.'i t'iiinm 10,511

linl. 55 sk. r. s.
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n íira fresti'). Hm Ií*i5 og [)ci(a aannar |)ali

síMii á^ui’ var sagt — mii (irctlilega hnikiin leyfis-

ins, [). e. íif öörnm eim (imyndngiim
,

j[)ví lángtum

íleiri af jieiin hljiita ab vera oiíiiiir myuíhigir á

svo laungu timabili enu svo, aí) jiessir 9,7i52 vIhI,

70 sk. geli samsvaraL) tÖlii og vaxtapeiiíiignm [leirra,

([)(> íijört væri ráö fyrir, ai)'|)jöÖsj()ÖÍrnir hefön ekkert

fengiö apínr goldi(ö af innstæönmii) — svo er j)aö

og lj()s voUnr |)ess, hvörsn lítiö peninga

eignin hcr á Iniidi, enii s c m komiö cr,

stuölar til a I m e II II 1 II gs heilln, og aö inemi

einiingis litigsa uin aö safna pcningmium (eöa jörö-

niuim fyrir fiá) endalanst, án nokkurs annars

tilgángs e&a a u g n a m i ös. 'J)annig er [)aö og

oröimi alvani [)eirra, sem liafa svo mikiö á vöxt-

mn 1 Jaröab()karsj()öiniiin aö ársrentaii nemnr

20 rhd., — j). e. 500 rbdi. — , aÖ koma hcnni einnig

jafiKiömn f)ar á renlu; en færstir hafa hnga á, nö

verja árs ág()(öa [^essuin til [)css sem j)eim og al-

inenningi hetur Iicntar: lil hetri jaröarræktar

og ávaxtarsamari alhafna í búskap og búnaöarhátt-

*) A ('kki lengri líma cr jjifnmikil og mcivi prnínga

iipphæð ‘‘Vfirtoniiyndaradícniíinna’* í Daniuárku vanalcga

koiniii i allra aiinarra eign cnn áðiir
,

því þar tcknr

scrbvörr við sínn, J)cgar iiicmi cru koiunir á lögaldiir

(j). c. knrlmciin orðnir 18 árn (mindrcaurif^c), smbr.

Ij. 3— 17 — 31), og kvcnnfdlk gi pt cða faiiö að Inía, og [)á

vcr Iivörr pcnínguiu síninn seiii [larfir crn til, nnmiðlm'irt

til iið kuiiim sci' liýli Í’yi’Ír, uð irkja þaii lichir, cðii til nð

lána j)á öðruiu, og n aðra lund; svonð aröitrinii og notiii

k 0 ini c 1 11 li V ö 1' 8 1 a ð a r nlðiir, og leudi ckkl clmingta

hjá iáiinrdrottni licldnr og hjá skuldmiautimiin.

13
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iim. — Að víiiu er J)nö Iteiitiikammerinu aíS {)akka,

ftð JuiuÍHr vorir þHiim'g erii komnir í skilnfng iim,

HÖ pcningar geti oröiö þeiin aröineiri í

Kkiildahröi'iiin cnn í jaröa eigntinuin, og um

J>aÖ ,
aö ómyndngir og þjóðstiptanir nú, ef þörf

krcfiir, eiga kost á tiÖ koma pciiiiigum sfnuin á

vöxtu i kotmngs fjárhirzluna ; eu J)vilik bniknii

le^^físins, sein iiú var fra skirt, er aliueniiingi

litlu notahetri enn J)ö
pcningarnir ineð Ölln v.vrii

öbníkaöír, enda erii {>eir im;ð {)essii inöíi i rauii

ogvern einnngis í eign, eii ekki i hrnknn eig-

endamia. 5eÍr ern livörki [)eim iiö öðnini að ineíra

liði enn geymsliifö, gripir eða áliöld, scm {)C‘iraÍdr-

ei hrúka

,

og {laiiuíg erti {leir lika konúiigs

Íjárhirzhinni , seni geldur eigendunnin eptir |)á

árs reniu , íii eínláinra vanhalda og hyrð-

ar^); inuiHlii þó hráðum, eptir reynsln eniia seiniu

') Að vísu er {mð ekki ónklcgl, að sljóniiu bori aiig að

Itafa þati m»t af petiingtim {ie«ðtttii, ^etti heiitii er iinnt, og

Réríiagí tíl að losa sig við skiildtr sínar, Jiegar hezt er

færj á; en {)ó er {>a5 varla efiinnriDál , að {>rir erii lienni

uiiklii freinur tíl byrðiir ug skaða enn til gagns eöa

áliala, þureö háii ha*5i lilýtur nÖ hafa svo niikiö f;^ rirliggj-

andi af sciii til sérhvörs tíma. eptlr eöli {>eirra og

örstutta iippsagiiRi'frrsti, (luilfs nrs eÖa háll's inissirís, eplir

«riii innstii'Öan er )Tir eöa iindir 100 rbd.) rr að húnst

við, u5 rndiirhnrgRBt skuli, og hán nungnnvrgin sækist

rptir Jirini ,
heldur einángis að ósk hliiluðrigeiida og i

viðlögtiii), j)egar J)vílíkuiii peiiíngiiiii — i Daniiiörkii —
rkki vcrður komið n rentii nnnarstnðni'), veitír {>cim við-

toku; endn virðUt ^^nrlit J)nð yfir inngjöld og útgjöld

rfkísinv, som vér hörum tyrir árin 1835— J837, gefa til

kjniia, að luinnstuin hhita af þjáð - og óinyndngra-
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hi’ög?i uö f)cssu, Vícri nú ekki lokii fyrir það skot-

iö ineö f)ví, aö Uentukammeriö nú loksins hefir

ákvarÖaÖ, samkvæinl tilmælurn Stiptumtmanns v.

Bardeníleths, í bröíi til hans frá 18 Maí 1839: að

dmvndiigír eða fjárlialdsnicnn þeirra skuli — til

aÖ fá iiotiö lej'físíns frá 28 Septbr. 1822 — saiina

(líklcga laeÖ enibættis skirsliim presta og sýslu-

(UHiina), aö peningar [)eír, sein setlir veröa á rentu í

fjárliirzlima, i raun og veru sön dmyiidugra eigii, og

aÖ hafðar sfeii gætur á, hvöuær eigeiiduniir ná

injndugs — 18 ára — aldrí, eÖa ógíplar stúlkur (sem

peníiigana eiga) giptast; eiitnigaÖ Viixlur-peníngar

allrn inyndngra, svo fljótl sem oröiö getur, veröi

greiddir eigeiiduuum úr fjárhir£lunni, og {laö jafn-

vel áii uj)jisngnar og fyrir röttan gjalddaga (L1 Júiii

árs livörs), se þess æskt uf hlutaÖejgeudum, og jieii-

ínga npphæöiu ekki iiemi ineiru eiiii [)ví sein fjár-

Iiirzluii má viÖ aÖ greiÖu i hvört sinni. l\lá áiita

aö ráöstafan {)essi sö eiiis landi voni i hag og

konúngsfjárhirzliiniií, og ()að {>vi lieldur, sem

neyöin og reynslaii aö von og líkiiidum íljölt mun

keiiiia emim inyndiigu mönuuin, sem híiigaölil hafa

átt peniiiga á reiilii i fjárhirzluniii, aö nú se þaö

snjallast ráöiö, aö lána þá laiidsfólkiuii sjálfu, mót

veÖi og lagareiitu einsog áöur; og mnnu {)et(a f)ví

heppilegri neyöar úrræÖi nnna, nieÖan sem óöast

er veriö að selja konúngsjaröirnar, sein fíeiri eni

orönir leyfísins óröttilega aöiijólandi*

peninguni [leBstim sé vni’iÖ lil nkísBkuhlalukm'ngHi', siulir.

StnmlalíMmlifl 1835-36, dálk. 1765-67, 180Ó og 1807.

13 »
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Aauars er þaft eptirleklurverdt, absjíi, Iiva^aii

komnir stu ómyndiigra peuíugar j)eir
,
sein á vöxlmu

stiiuda ] fjárliirzlu koiiúngs, og h(*fi eg oröiö {>ess

iískynja af skírslmu þeiin, scrn laudfogelinu sanidi

ííl .hílí í fyrra, rnn alia vaxtarpem'nga óínyndugra

úr Inörri sýsln, eptir aÖ hiii uingetna ákvörömi

Ileutukammersius var koiniu híngaö: aö af 47,íKi2

rl)d. 5S sk. (scm iner teist aö veriö hafi á vöxlmn

i þaö muud af áöurtöldmn 4Í),ÍKÍ6 rhd. 7S sk.,

eptir |)vi sein goldiÖ var iiiu og út fra 1 I Júní til

:{I Júlí IHíií); eii síöan liefir svo mikiö hæzt við aö

liin síöári taluu er hermnhil húiu ah iiá ser aptur)

eiga: í),545 rhd. heiinu { Noröurmúlnsýslu;

7,404 rhd. 04 sk. — í Guilhríugu ogKjos-

ar sýsln
;

7,052 — 52 — — í Eyafjaröar sýslu;

5,150 — 40 — — 1 Aniess sýslii;

5,001 32 — — í [{eykjavíkur kaii|)-

slað.

5,S50 — - — — í Siiírfellsness sýslu;

1,075 — 34 — — í Skagafjiirriar sýsln;

1 ,820 — 7S — — i líorgarrjaröar sýslu;

1,275 52 — — í iMýra og llnappa-

dals sýsluni;

715 28 — — í Húiiavatus sýslii;

711 — 57 — — í sýslii;
*

5SI íiO — — i Vesíniamiacya sýslii;

501 4 — — í IlarÖaslraiidar sýslii;

:m>6 — y4 — — í Snðurinúla sýslu;

:íoo — - — — í Stranda sýslu;

im — - — — í Dala sýsiu;

og 1,475 — Ij) — — í Uángárvalia sýslii (aÖ
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j)vi sem mcr telst eptii* inii- og nlgjÖldumiin, jiare?)

eg ekki lieli getaö koaiist yfír skirslii lamlfógctaiis

iim óinyiulugra vaxtarpem'iiga úr [lessari sýslu), cti

alls ekki í Skaptafclls uí; IsafjarÓar sýslum. —
]lvört mí taluamumir })essí lýsi eruamuuímim e^a

íísigkomulagi víirliöfuö í hvörri sýslu, fjárhalds-

inauua eöa sýsluiiiiiuiia misjafm'Í umhyggju fyrir

fjárafla himia ómyudugu, eÖa hauii risí eim'mgls

eba ineöfram af vegalengd og Öröngleika, eöa liann

ináske lýsi öörum eÖa ötulli hiiga i\ hrúkiiu efii-

amia og ávexti á eimim eiin Öörum slaö tandsiiis,

skýt eg til úrskuröar {leirra sem kumiugri eru

[lessu eiiu eg; eu eittlivaö iná til þess koma, aö

Giillbriugii og Kjósar sýsla gengur hör iiæst Norö-

urmúla sýslu, og leggur enda mcira til eiiu alll

Vesturamtíö; vegalengd eöa öröuglciki getur [)ó, uð

sýnast má , aimgum hatnlaö framar eim Noröiir-

múlasýslu bimm frá, aö eiga vaxtarpeiiíiiga í lleykja-

vik, og [)ó eiga [)eir })á hör mesía.

'l’aki lesendiir iiii sainan [>aö serii að fram-

aiier sagt, vænist eg aÖ þeir þegar söii gengiiir úr

skiigga imi: aö peningalán mnt veöi i fasteigmim,

eÖa vebskuldahref , livÖrt lieldur á jiaii er litið

scrilagi eÖa í snmanhurÖi víö jaröakaiipiu

og uiiuarskouar p eii in ga 1 á ii

,

seu eins eigemU

iimmi, einsog iaiidi og lýö yíirhöfiiö, að nieslu liöi.

líii almeimt |)cm'ugalflu niót veÖi i rasteiguum er

ekki eim'mgis ómissandi ineÖal lil aö haMuIiir geli

eignast hýli sin sjálfir, til j)ar nf leiöandi helri

jaröarræktar og iundsheilla ylirhöfuö, luldur
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IX. TEKUU EÍGX VEÐSKULDABRKF-
ANNA LEIGUJARÐ V EIGNINNl FRAM
AÐ MÖRGU ÖÐRU LEITI:

1. Ja I' ð a k au |) a 11 (1 i 11 II ii n (Í i rg e ii gs t
,

iiuk

k a II p V erðsi u s, I>æ5i i bráð og lengii, ii t-

gjölil og byrÖi, cr sá kernst hjá qÍ» öIIii

lciti, sein láiiar út peniugaiia; hanii gclilur

konúngi J(ííal) af hvörjmn lOO(dölum) jaröarverðs-

ins, er gjalda skal i hvÖrt sintii, sein fasteigii-

ir hiifa eigenda skipti, og fær ekki eignar-

skjali sniu (iinglýst fyrrenn gjalJi fiessu er loki5

(tílski|). 8 Febr. 1810 § 1 og 7). í^etta uemur im

litlii eða talsverðu , eptiv upphæð andvirðigins*

ílaiiii ferr varlilnta af mannsláninu og öðrtini kvöÖ-

wm — sem aðiiv tágu á Skálholtsgóziiiu og koii-

úngsjörðunum, og voru {)ó koiiniigi jafuan iiokktirs

virði — eptrr söln skilmáliiniim á þesskoiiar jöröum.

Haiin geldur nppboðsmaimi uppboðslauii '), söii

jarðirnar setdar við opiiibert iippboð*).

*) Upiiboðdlaun {icdgt cni ‘2 af 100 af hvörjiiin 1000 rbd.,

eöii þttr iiiidir; l^ af 100 af |íví sein er yfir 1000 og iipp

nö 3000; og 1 nf 100 nf því boÖí eÖa kaiipverÖi sciii

geiigiir yfír 3000 og iipp aÖ 30,000 rbtl. Aukatckjnreglijg,

10 Suptbr. 1830 § 41,

viÖ siiinstnÖiir bcr á landi, nö iippboög-

incnii (Auctionsholderc) liciiiita full laiin fyrir iippboð á

koniings jurðuin sem nniiarru. Annnrstaönr haldn Býslu-

inenn {ivilik iippboð ókeypig, og fara þcir eplir knns.

uuiburðarbrcíi frn 7 Aug. 1810, aeiii segir, »ð rcltarþjóii-

iim ekki tieri laun fyrir npplioð þnii ^'sein gjörð 6Óu

i konúngs þjóniistu’', hcKUu* að eini cndtirgjnld fyrír
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PJii (ilfíiiiianlc^rí Terðtir {):> (iiiiMÍiti, iem Ár-

I eg u verður ab greiöu eplir jnrftiriiar, ef ekki iiinsiæöii

jieirra ineft*), iil allra sÍétÍQ. jþaö er i fiessu til-

ko8lnnð þeirrn (fíl for5a, fæðis o. s. frv.); eii filnir fara

o|)tir o|)nu krefi frá 10 Júní X70íi, aein sepir: n5 “iipp-

l)o5:?iiienn cigi fiill Iniin fyrír iippI)o5 lí j)jd5- (públik-)

ci|^niiiii'*, iiic5 j>vt inóti, að |>ciin s6 cptir nppkoðs skil-

imilutttifii svarnð af kaupandn; og cptir kansell/Iiréfuiii

frá 5 Jún/ 1820 og 21 ]\Ta/ 1825, scin úrskiirða nppboðs

laiii) fyrir j>an iipphoð á komíngsgáznii) (Kongelige Do-
4

maincr) sciii ci viðkoma k o n li n g 1 eg r i jijóiiustii,

og skyldu það vera iillur þær, scni viðvíkja komíngs cign-

iiniiii) cða k o II ú n gi n u m scm jarðeiguiida (som

Kjcndomsbeftidcicr)

,

Rcntiikniiimcrið skilnr ákvurðunirnar

iiin {>etta cfni scljuiidu og kuuj-nndu í hag, þareð kanp-

aiiili gcfnr að líkindiiin j>eíni iniin ininnu fyrlr jðrðínii,

scin tipphoðs launnimin ncmur , etgi huun tið grciða |>au

sjáifur, svouð nnnaðlivort koniingiir eða knupnndi, cða

hííðir, vcrða fyrir hallu við horgun j>wirru, cii frá {>ví

finnur sfjornnrrnð |)c(fu ser skyliit að fríu og vernda
0

kontíngin. Oðkandi vœri, að sama rcglu gylclfi niii þetfa

hvcrvctna i Inmlinii, og {lað j)v/ hcldiir, seni momimii

cr opt hæft við að glcyiwu, hvorsii iiiiklu þeir eigi að svnra

aiik kaiipvcrðsins, áiueðun {>cir cru uð hjdðu hvðrr í knpp

við atinnii.

>) Juð íT livcrvcfnn, cjitir undírlngi Rciitukniiiiiiersins,

liaft i skiliuáluf)) víð solu konúngsjurðtinna : að innsfæðu

kitgyldín scu scM sðr i lagi eðu aðiikiiiti fru Jörðuiiiii

;

og þui'lijá siinisfaðar i Suðuranilinii , að cingiii inii-

stæðii kúgyldi frnnivcgis mcgi li e n ii i fylgja.

A þcdsu hyggjíi siinúr [)á ályktun: að kunpcndnrnir ciiin-

ig skiili gjuldii liiiisnljárt/nnd af iniislæðii kðgyiiitiin þeim,

sem jurðimú hafn fjflgt og þcir kcypt undircioð og hnnu,

t'insoguf öðrum kugyldum. j^unnig voru ogSkálhoKs jurða
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liti lílils ^av^auili, !uövt innlnlíuuditM’v av' lÖginn,

JautlsvL'iijti t'öii samkomiilagi goldiii af I a lul s-

líii^jtidiiuelil $iér í logi iiicö þciin sliilimíla: Itaupíiiuii

nicgi elikí ne^öa k ú i il n in ii|i{)(i I e i g u 1 i a,

ncina IjáÖiiin vcl sc m j i'’ (söiii :^ki!innlanna § ÍJ, Xr. llj,

og iTii eiiistöku tíunilataki'mlnr iivlcgu farnir u5 ö.vggja ciii^

ii[)('Fsii kröíit iiiiialiar 4(iundir ariniista'^'^u Jíiig^ l(Iiiin þess-

ara juiðu, jafuvel [)o ejíílfar ^ær seu ‘‘sclilar inc(5 öllum [>eiui

gœðiini, cignum og ilökiiiii, ecin sérlivörri jöri^ii hkm') rcMu

fylgir nÖ licíð og lögum”, og livunímcðal ineð licriim

orðiim cr talið: ^‘nð [)ær, cr aungar tíiimlir liingaðin gold-

ið hafa, skiilu og frnmvi'gis anngum líumluin hika*\ og

hafa [)cir öðlast lil [)cssa saiuþykki ItentiikaiiinuTsíiis.

^að lieíír eiiinig líítið [u'ssa mcíníngu í Ijdsi i hrcfí (il

Amtiimimsins yfír Suðuramtinii frá !Í1 ðiaí 182!i. ]^ö

kvað tiundartaka [)cssi ennþá eliiúngis tiÖkiið vcru i

Arness sýshi.

]^að verður ekki fært þcssari kröfu tíundartakemhi

til gyldis, að stdlsgö/anii að lögiim ckki var vciK nciK

tiiinUarfrclsi áðnr ('iin [>að var scU. [)areð [)að [)i>, cptir

söhi skilmálum og nfsals bréfum sainþ^kluiii nf konúngi,

cr komið í eign kaupendanna meö[)ví tíundar-

f r c I s i
,
e r [) a ð - og k ú g y I il i n m e ð - á ð u r n a u t o g*

einlægt Iiafði notið, hvört ^að nú var nð Ih'I’uiii

higahoðniii eða lángri vrnjii. — Ilólajarða kúgjldin vorii

eins, sninkvæint söhi skilmáhiniini frá 13 ðlarts 1802, hoðin

upp og seld öér í lagi ineð því lierlcgii skilyrði: “að föst

kúg.yldi sk^ldu nf [)essu g()/.i aldeílis vcra afsköfl‘nð, utan

kirkjnkúgyldi” ; cn að lilgángur úkvörðunar ])cssarar

ckkt hafí vcrið að hiiula [jau hin venjiilcgu iniista'ðii

kúgyldl (íuml, \iiðÍ6t hæði mcga ráða af lurstii gicin ú

eptir: leigiikúgyldi ínnscíjast á [)i (ta gó/

,

skal

[larí haga scr fyrst nm sinn og þángað til öðruvisi

vcrðnr [)arum hoðið, eptir j)ví seiii skipað er í lögun-
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(Irotini oha ici^uii^a; |jm' ckki cigamli

Iiuiia sjáiriir el.a láti hann ckki I:iii<lscta njóta n|)|i-

uui” (línujmli. 13 Kap.) — en eplir {leiiii raró ííuml

cldti Iieiiiituð al’ tansUiðu kúg^yKluiii —” hvað kiíg'ylíla

tóiunu áiiræi'Ii', eplir {ivi scm lanHsdroninn o” 1< fo iili^inu

kuiiia sur saman mii’’] sciii af }> v í , að {ivilik tíiiml

aldrel siðan Iiefir verið krafin ai' Innstaðii kn^^ylduiii

llóla jarðanna, Iivórjuiu lilsklp. frá 21 IVlarls 1575 {xi ann-

ars liaf'ði uppála^t tiut.daiskyldiina lil pn'sts og' íátækra,

er Skállioltsjarðir koiniist lijá. Aö óðru leiti ^írðist {lað

riða á iiiiiinstu viðvikjandi linndarikyldiinní ,
livórt inii-

Ktæðii kii^yldiii eru seld iiieð jórðuniiiii eðii sér i la^i,

{legar landsvenja liefir verið frá alda óðli (sjá

Oluvii Rvise, bls. LXXXVII; Fiilagsr. VI!. bls. 172-7!);

Aiutiuatiiis Ktddara Thorstciiisons rit, Ms. H!), og Coll.

l'id. ISSl, bU, 5íi3 — í>7.) nð álífa {lau sameiniið

jórðinni, {innnip, að tíund {leirra se iiinifalin í jarð-

artiiindinni, elitsog' lika vant er nð tcija {>iiti incð jörð-

iiniitn í ólluiii við.<kiptiim inanna áinílli; {>egar [>etta er

uðgœtt, sýnlst næsía efasaint, hvórt retfiir sá, seiii,

eígaiidínn, eða álxuiiidimi , nð landsvenjii og lóguni

hefír, lil að lelja ekki innstæðti kiígyhlin til tiiindar,

TerðÍ að {)vi Iciíi gkilinn frá jórðmini ,
' {mí 1 1 Ii ú ii só

scld k ii gy I d a I n ti s

,

eða {)ó kúgyldiii seii iiiulantekiii

sólumii og scld svv i lagi ; enda slcndur það i sjáirii sér

ekkt framar i konúi>g.s enn sérlivórs aiiiiars seljanda vatdi

að gjóra slikan aðskilniið. Aptiir cr liitt ekki siöur eftm-

anuál : livórt tilskipan frá II Maí 1834 — (er eg nú athi

að sé {)að hoðorð, sem vonað er eptir i sólu skilmátum

Hóla gó/ins) sem fyi irskiimr , nð innstæðu k úgyhli hvórra

5 jaröar Iimulraða, {>ar sem llciri cða færri ekki Iiafa

fylgt liingaðtil, skiili vcra líiiiidarfi'h eða álitast liiiiuluð

oicð jörðiiniu ([)rátt fyrir léða sóliiskilmála) — fiái nú

tkki lika ylir konúngsjnrÖirnnr cða kaii|srndur {)cirrn og

lilkoiiiandi cigcndnr? Og iiiá iiiii [mð fullyida bvo iiiikið:
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pjfífiir ? eptirgjaldiiiu f;yrlr hniia, |)á getnr haiia

]>(S eiiiH 8ein áðiir li5ið halln af (>vi\ (liireð líuiida-

nð ])(j iiHMin vildu iitíln, n5 upphoðð-knnphrcl' [)iiu ine5

•oiii slnlimíluTi) , scii) kniipiindi lcKur vi5 (cj;lir u5 kon"

liii^iir Iicnr siiinþ^’kt jiirðnsoluiin) séii lö^ fyrir kiiupiitula

og ailii ci^eminr siðiin — [)ci cr [)(ttlii, nð svo iníkiu Iciti

léiVI tiumlnr skyliiii vlðvíkur, ckki cinún^is ^a^iistædt

uliiiennri liiiidsvciiju og’ lógnin, hcldur og án iillrar Ingn*

vcrktmnr fyrir ])á , sciii kynnu n5 Imfa ke;r[>t inc5

sdiiiu ðktiinálniu á5nr cnn t í I s k i |ui n frá If 5Ini

18^51 k o in lií, ])ví þt'ssi iilincnnn Idggjdl' hlvlnr þd nð Imftt

dg^ldtþnii cn eldrí frúhrngðiiu Idg, hvdr hclzt sem voru.

Knn frcmur er i iinngnni ]>eim nfsnUhréfiiui, sciii cg

iieli séö fyrir scldtim kondngsjdröiim i Giillhringu og

Kjdsiir sysluni — og ]>d cru f)«Tr, ii5 J)vi lciti þær erii

•eldtir að upplioöí, all.ir scldiir inc5 þcini Hiiniii skilmálii:

“ii5 ckkcrt iiinsla*5u kiíg^ Idi hcrc|)tir inegi á þirim vcr«V' —
iic hcldiir ) enuiu prciiliiöti stdlsgdzn sdtii skiliiiáliini,

ákveöiÖ, n5 tiuiidn skiill jiirðn-eöii innstæöii > kngyldin

9vr i Jngi) þai) cru einungís, einsog «í5iir cr ávikíð, scld

8(!r i Irigí líklcgn i þvi skyiii, að fá þiiu þnniiig

hetiir horgiið, þnr færslir horfn á að horgn kiíg^yldíii

fu.Ilii vcrði, þegar þcir crii orðiiir hæstbjdðaiidi að jurð-

iinni, cn ktig;>ldin siður hlcypa fram kiinpverðinu hjá nt-

iiienningi, séii þnii boðiii upp ásamt mcð jdrðinni. j^css*

vcgiia vnr þnð og hjggilrgn ákvarðað i Skálholtsjiirðii

sdlii ski liuátuin , að sérhvdrt kiig;>'ldi án nokkiirriir np|>-

bdtur sk;^’ldi borgast (i rd. (cf ckki b^ðist betiir) af knnimndii

jarðai'inonr; þcssvc'gmi cr einnig IiiihSið iiægilogl að sclja

koniíngsjni'ða kúgyldín i SknptafclU sýalu sér i iagi,

áii þcss nð takn það fram, livdrt þau incgi

fy 1 R j j héðannf cðiir ckki. ^að cr og

u5 sjá nf knuphréfuiii koniingsjnrða þcÍriH , sciii scldar

Imtá verið eptir sh in k o ni n I ag i cða (diitdiiinni kon-*

lings (írfkui’ði (án iipphoðs; hvaváiiieðal cg cíiián^ið þarl
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tal(oiHlur eiga forgauiigii relt fyrir öörum skulda-

heiniiumöiiuum — og serílagi l.imlsilroUiiÍ ,
e^a

*

uft tilnefna Ofrií^urelaöi í Gullluín«;-u sýslii, scin koniíngiir

arið 1812 scldi kaiiginanni og Ridilain lijarna snl. Slvci'l-

aeii), aÖ kiigyldin cni scld ásaiiit [ndiii á vcnjulcgan

hátt, og án þess nÖ íaka fil, Iivörtþaii iiirgi frauivcgið vcra

iniistæða þcirra cðiir ekki. 5ar sein J>c(fn nnnars i kaiip-

hrefnnum cr fyririniinað kntipeiidiim
,

lætnr u5 Irkindiiiii

uð það frcmur sd af þvi, að H e n ( u k aiu inc r Í

ð

Hlítur skaðlcg t að lcggja 1 a

n

d

s

c 1 1> ii ii m iiaiið'

uguiii þú öyrði ú herðar, að (aka kúgyldiii i

áliirgð og gjnlda cptir þau leigu, c ii n fil að

k o iti n þ e í ni u n d í r t í u txl a r s k y I d u n a

;

cn það cr

hvoi'ltvcggja , uð þetta cr hvörki (öðruiii) lögmu voriitii

saiiihljóða, allra sizt kaupah. 15 kap. og tilsl<i;>. 15 ðluí

1705 § 4 ,
cndu hyggju líka koniingsjurð.i Kau;M'ndur cins

c|)íir sem nðiir híndrnnurlaust hiiiar kcyptu jarðir mc5
innstæðii kiigylduiti og kúgylda leigii, og\irðist

inér þefta eins nidtslríðandi skílináliiniim — cii þúitlögiiiii

sninkva'int — cinsog hitt cr gagnsta*dt lögiim og' hindsvenjii,

uð krcfja allan kvikfcnað talin frain til lansaijárfiutidar

nf áhúcndum cnna fornii konúngsjnrða ,
án tillits til fil-

8kí|). 11 Mnx 1831, § I. — Hufí kúgyldin fylgt jörðiiini

áður, virðast þaii sainkvæmt þessu löghoði framvcgis

luegii vcra (/iindnrfrj , cða ííiind þpirra (oins í Siiðuraint-

imi og i liimim ömtunuin) vcru Ínnifalin i jarðartiundinni,

þar sem liiin cr goldin
,
cn þar sem liún cr ckkt horgiið,

fallu hnrt nð öíltt

,

hvörnig seiii söhiskiltiiálarnir fyrir

jörðiimim cðu kúgyldumim að öðrii lciti eru, og þnð því

hcldiir, scni konúngs jarðírnar og cnn siður sfálajarðirnar

rru cða vorti scldar cinúngis i ávinnings skyni, hcldur

cinkiiiii (il þcsð að fjölgu sjálfseignar ha'nduiu, cða til nð

aðstoða leigiiiiða (il nð cignast hýli þcirra (sju Ida þntt)

;

það væri þvi söiii tilgáuginum öldiítigis gagiiðt.rdt, að leggju

þá þýðíngu i sölii skilinálunn, að kaupcmlur þcssara jaiðH
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skuldakröfu hnits wiii e|)lir«jal(lií> — aö eigiiin

Jieas sem ^jnldu u, el' ekki uö rusleigniimi
^

cöu

hj'i ciguiida hciuinr sjálí'um, eii lundsdroltinu iiiá

J);ir íyrir ulaii æíiö telja sör cÖa jörÖiuni öling og

sknöu í vaxnudi litgjöldum landseta til auuarra;

j)vi ní' J)eÍm gelnr leidt vamnáltur haus ti! aö siljii

og rækta jöröiua eptír [törrum heuuar.

Sá sem jtarnmöti láiiar peiiíugaua, kcmst

hícM hjá eiium fyiTuefudn hundrabs (proeeuto-)

yrÖu vcrr t'aniir cnii nnnarra jarða kaupctuhir, sciu njdtii

hvc'rvetiia fullkoiiiíiis líumlarrrelsis fyrir jarðakág;yldiii,

u5 ('ornrl vcnjii og Hlinenniiiii lögiiin. Mcíningat' luaiiim

um laiidsiiot iiins(æ5iikúg:yidanmi liiii'ii annars vcri5 svo

iiiar^hiTytíar, a5 ekki cr Imíp;t iim u5 dæma, Iiva5 [)cir

Imfa fyrir aiigiim hafl ,
sem samið Imfa skiiiiiálnim fyrir

sölii slúlsgdzaiiiia og jarðanna í Kjósar ug Gulibn'ngu

sysliiiii, er [)eir skoriiðu á, að iiiiistæðu kágyldí ckki

niættu vcra á jörðanum. [Smiir. nýncfndaii stað í Felagsr.

;

Fggcrs Sckildcruiig, bls. llt — Í17 og lœnlc Ej'terrel-

ninger 1780, bls. 121—22; rilgjörð Aiutmaiiiis Uiddura

'l'iiurstcinsuns
,

bls. 149—ó2 og Æfisögu Jóns Eír/kssonar

bls. J28, 130, 145 og 102]. Nú þaráinóti virðist scm

löggjafurinn aÖ minnsta kosti sc orðlnii j)cíin nieðmæUur,

j)areð tílskip. 14 Mai 1831 (soin að inestii leili cnda

Jiyggir tiiindarskylduim á samkomiilagi landsdrott-

ins og lciguliða tim jarðar kúgylda töluna, að

])vi ieiti bún cr ckki meiri ciin fyrir bvör 5 jarðarliuiidr-

iið), lætnr öll iniislæöukúgyldi vera tiiimlarfr 1. fj rir

initt leiti er á [)vi, aö iamlinti mundi standa míklu meíra

liapp af, að leigti jarðirunr væru án Ínnsta^ðukúgylda,

svo uð Ítvörki laiidsdrotlínn liefðí að reiða sig á hóguna, ne

leígiilíði á |)cnnu bústofn; [)vi og æthi að þvilikt skipulag

yrði nýtt moöa! ttl sjálfscigna íjölgumtr og betri vcgn-

Hiiitr IcigulíðaiMiu, ámeðaii itukkrir crti e|>lír.
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skatti ng öllu árs lUsvari af |)eim e&a áf skuMa-

bröfuuuin; j)ví Iivört })aö uii er ineð rcttu eöur

rauiigu, [)á hefir Iier lengst af og víftast hvar

viögeugist
, a5 telja alls ekki peiiíuga frain til tí-

niniar ') fremur eiiii aiiiiarstaöar i ríkimi, eiula

sýnist og eÖli penínga eiguarinnar í rauiiiimi a'S

gefa ailáiitlega ástæöu til [less. Ekki svomikið

scm jiiuglýsíng veöskuldabröfanna kemur láiiar-

drottui til bvrðar; [)ví baua (sem eplir up|)hæ?>

Íáusius |)ó getur stigiö iipp i iiokkurra ríkislníuku-

dala viröi) er, eiusog áður er ávikiö (bls. 107 skgr.

sinbr. bls. TiG skgr. I), alvenja nö skuidimauturiiia

borgi, imdireins og luim fyrir aö aflýsa skiildabreniiu

i röttinuin og afmá [)aö í veömálahókiimi. Sá sein

kaupir jaröir hlýtur aptur á iiióti veujulegast
,

og

[legar ckki er ööruvísi nin samiö, að borga [)íii glys-

iiigu kaupbrefs síns ser í lagi.

En mcsti hagurimi af uö brúka peaiugaiia hcld-

iir til skiildabrefa eim lil jaröakaupa, fyrir cig-

andan, er [)ó [)arí fól^inn,

2. ab hann ekki, einsog hingaÖiil

h e f i r V i Ö g e n g i s t í 1 a n d i n u , e r n e y d d u r

til aö vera aö safua ])eiin, og láta [)á

liggja arÖlaiisa [)áugaötil [)eir taka jarÖ-

’) Fyrii*8ki|f. 17 Jiili 1782 § 1, (eiiilu*. Aintm. Tlior-

steíiisons rit, bls. 43— il og 47), sf*m bauð, aÖ vaxtar-

lausa peninga skyhli tiiiiHla, tO s)u'8Íiiila!t fyrir humiruö

og 20 rd. fyrtr liálft liiimiraÖ á himlsiiáu, liaföl incö-
f

frain [lami góöa lilgáng, að hvctja Isicmlingn mcÖ þcssii

móti tii aö luMÍIía peiiMJga þeirra og sflja }>á li löxlii, cii

rcynslan licnr svnt, að Ijoðorðíð Jiefir fært nlília litin ávó.vt

[)oim 8cm pciiingana uilu og liíniim scin tiundina áttu.
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arverfti; f»vi stu ílciri lil enii fiarf til vinnn-

kaiipn, jíir^arræktar og aniiarru lu'iinitishagainunR,

f)á er 0 )itastnær hægt, fiar sein petiíngaláii er

innleidt og í gengi, að koma peníngiinum lit á

vÖvtn, fjó míiina nemi tMiii Iiciln jariiarverði, og

innn það okki veröa torveldara á Islandi, enii anii-

arslaÖar í ríkinti, geti pem'ngalán her farið að líðk-

ast , að koma jafnvel 20—50 rbd, út á leigu; cii

vcrði svo lítiÖ fyrir hendi, að })ví verÖi ekki komiö

á vöxtn, er ])aö til ráöa, að fleiri slái sbr sainaii

til aö f^’lla töluna, til hjálpar [)eiin sem ineira þnrfa

og veÖ hafa að bjiíða; geta feliigur þessir })á gjört

hvöri })eir vilja, uö lata sknldunantin gefa ö 1 1 ii in

{leim Nktildalu’ef fyrír öllum peníngumiin, eða

h V ö r j
u in fy r i r h a n s h I ii t a

,
og er })aö aö

sönnn nokkru vissara og umstáiigsmfnnu enn hítt

fyrir 1 á n a r

d

r

o

1 1 n a n n

,

sem húa kynnn Ijum’-

lægir hvörr öðnim, cn aptiir kostnaðarineiro fyrir

6 k n (

d

11 n a u t i II
,

f)ureð f)iugl5'f^íngín f)á felli hoii-

tim fiýngra, enii ef hann eiiuMigis f)yrfli að kosta

tippá {)ínglýsingti eins skuldahrefs, sem nöfti altca

lánardrottnaima getu staðiö í, ineÖ lánstillagi

sérhvörs fieírra; f)ar niá eiunig ákvarða a{)tiirgjald

höfuöstöls og reiilii til hvÖrs um sig, svoað allir

hafi vissu fyrir ser, aÖ eimi geti ekki auuaii svikið,

og til euu frekari vissii hbr um, má f>araðaiiki

geyma skiiIdabrMÍö Iijá eluhvörjum óvilbölluin

inaiiui úíifrá, ef láuiirdroUuaniir ekki Ireysta vel

fivörr öörum. IVIeö fiessii móti þurfa pciiingar,

hvörsn iitlu sein [)eir nema, aldrei að litTrj**

eba ávnxtar- lansir hjá neinuin; og hvað va’ri ekki

nieö fu'ssii áimiiiÖ til heilla landsluiiim, f)egar
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litið i'r livfí tBlsverðtr )U'itíiigai' ár frá ári liafa

að veiiju legið hðr ávaxtiirluusir
,

vegaa [less að

inemi aiiiiaðhvört ekki hrúkuðii f)á, cða settu [)á

eimiiigis í jaröaskrokkaiia ,
og urðu þessvegna að

liggjn á j)eim, þáugaðtíl iióg var koinið til að úiiga

út fyrir jörð eða jarðarpartV og hvílíkt gagii væri

ekki samheldnum vinntihjúuni og öðrmn,' er nieð

handafla sínum veröa aÖ sjá fyrir sör og safna

æUn lil að reisa hú, eöa til framfæris sðr og sín-

nm e))tíriciöís
,

að þviti'krí briikiin vínnukaiipsins,

])ar seni Öll viunuhjú, ennþá sem komiö er, hafa

oröiö nÖ geymn spnrífö sítt arölaust í kístuhaadr-

iiða sinnm? Með geymslu þessari eöa hrúkunar-

leysinii má segja, aÖ eígandi eyöi peniiiga eign sinni

eöa hennur viröi á 25 árum eiiisog hann líka hins

vegar tvÖfaldar Itana á jafalaungiim tíina, se hún á

lagavexti
:

[)á hælíst áriega viÖ innstæðuna parlur,

(4 af 100) og þanitig ufiar á 25ánim, þúsiind dala ann-

arrar þúsundar, hnndraö huiidraÖs, 50 annarra 50, 25

annarra 25 rhd. o. s. frv., auk ávaxtarins af renlu ára

hvörs eÖa rentureatu, og sýuist niíniia inega gagii

gjöra 1 samanburði við jaröakanpin , ámeÖan lunds-

drottinu veröur að hafa alit í íranunl ttl aö rembast

við að ná 3 af 1(M) í eptirgjaldinu, (sbr. 5ta þáttin).

3. 5ess er áðiir getiÖ (í 5ta þættinnm), að

e f iiam an ni n n m veili öllu liægra og um-

stángsminiia uð sctja peningana á rentii,

cöa ah eiga v e Ösk n I d a b r e f i n enn jarö-

irnar, og þelta á einkanlega viö hjá oss, ekki eiii-

úngis hjá lánurdioUimin heldur og einnig lijá

skuldunautuiu. Uáðii' eiga þeir erindi á inannlals-

þingin, sein haldín eru vcnjulegast um það hil,
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scm vani cr alb hafa pcm'nj^aviíískiiili, fyrir um

'II Júih
;

lívörugnr {)arf |)íí ,
ef IiáMr Inía iunaii

sýsln, aö gjöra ser ferö fil annars eptir láiiinu eÖa

ársrenlunni. ^hv er háÖmn hægt aö taha á ruöti

hemii og láta hana af heiuli, og {)ar eru Iika svo

margir samankomnir, aö optaslnær veröur auöveldt

aÖ fá liÖsinni anuarrn í bráö til aö fylla rentu-

cöa láiiB-up|)ha‘Öina, einsog lika {lar má veita |)esR

hægra aö útvega ser pGihngalán, sem {)nr eru ullir

efta íleslir sýslubúar sarnan komnir, og {)cssi {)íiig

eru {)au eiuu sem skulda- eöa öörnm -bröfum erþíiig-

lýst á aÖ áheyraiula {n'ngheiminnm ,
svo hvörr eimi

getur sjálfur fullvissaÖ sig um allt {)aö, seni veröa

mætli veÖmálaretti haus til hnekkis, Tler hefir

{)vi þíuglýsingiii söinn vcrnlegn retlar-{>ýö-

ingii og verknn, sem Iiún, aÖ ætlun lagaima og

ákvöröun
,

frá ömlverön átti aö hafa, en sem húu

hvörgi aunarstaöar i rauihmh getur eiiisvel hafl, og

er {)iiö {)á ekki ofhermt, aö inauufais{)íugin seii eins

hculiigir peníngaverzlunarstaöir einsog {lau erii

lögiiö til aÖ vera {)aö; má og vera aÖ {)au, {)egar

frnm liöa sluiulir, gcli oröiö Isleiuliiigiim aÖ álika

liöi i pcihngaverzlunimh ciusog hiÖ svo iiefiula

Víbor^-SnrípÁ'tÍ7ir/ áöur var J ó t u m
,

sbr. Ijaiulaskíp-

uiiarfræöina 1 B. 2 I). bls, 84, Jaröeigeiulurihr

{)arámóti og laiulselnr {leirra fara á mis viö {Tcuua

hagiiaö: {)ví {>ó vel eigi viö, aÖ fala og bjóöa jarÖir

til katips á inanutals{)inguuum
,

er samt færstum

hagur i, aö taka (>ar ámóti eÖa gjaldu leigur eöa

laiul.skuldareyrir, eiula er ekki {larmeö búiö, ef

eigaiuli á aö sjá svo um jarÖareigii sjua, aö ekkert

fari forgöröum.



205)

4. Margir jarfteigeadur eru ekki búfastari í

nánd við fasteigair síiiar eaa svo, að litlii f)arf að

skipta til {less að f)eir íljtji frá einum stað tii

aiiiiars, jafavel í aðra iandsfjórðúnga, hvar fiær

míssa haiis tunsjónar við, sem f)ó
er á svo

margan hátt ómissandi, og olla honum aukakostn-

aðar til umboðsmanns og flutnfnga á Jandskuld og

leigum. ^essa óliagnaðar gætir þarámótí ekki hjá

lánardrottni, f)ví eiganda veÖfjárins er f)aö fyrir

mestu, að veðfenu si: haldið vel við og að f)að taki

frainfórum, svo f)aö geti gefið œ betri fullvissu

fyrir ínnstæðu og rentu borguninni; eiida hefír

lánardrottinn, einsog fyrr var ávikið, ávöxtsinn af

veðskiildabrefunum óskertan, livÖrt heldur þau eru

gefín fjær hoiium eða nær; skuldunauturinn lætur

ser lynda, að senda honum fiilla lagarentu hvört

scm er, á sjálfs sins kostiiað, áii þess að þörf gjörist

að láta hana gánga ígegnum eyðslugreipar nmboðs-

maiiiia, eiiisog opt ber við um afgjöld af fjær-

lægiim jörðum.

5. Framvegis má það telja veðskiildabrðfunum,

í samanbnröi við jarðaeigniiia, til gyldis (sbr. Sþátt,

bls.115-18), aö eigandi veöskuldabrðfanna á

öllu hægra með að verða penínga sinna

aptur ráðandi, þegar hann þarfá að halda

— og getur þetta einnig komið skuldu-

nautuiium aÖ notum — eiinjarðaeigandinii:

f)ví auk þess, að lánardrottinn getur skorað á i

skuidabrðíinii, að skuldunauturíun skulí endiirborga

peninga láiiið að árs, misseris eða hálfs misserís

fresti cptir að þeim er sagt lausura, eður og án

allrar uppsagnar; er houura þarhjá iiinanhandar,

14
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tib seljíi öðruiu HkuliUibröfiu^ |»egar hauu [)iirr \\vi\-

inganiia víð íyrír ákveMii gjaUlilaga^ eða ef hami

vill einlivörra orsaka vegiia skilja [)au við sig.

Í^eltii veilir honuiu öllu hægra eim jarðcigentluimni

að skilja sig við jarðir jieirra, áincðaii pcningaláii

er ekki fiillkoinlega komið a gáng, eða ámeðaii

eiiigimi kaiipir, iiema borguð geti hami alll jarðar'

verðið uti liöml, Eins verður þeim, seip veð hefir

fyrir peiiúigunum, liteglegasl hjálpað um uýtt láii

ineð {>ví móti : að liinii fyrri láiianlroUimi fram-

selur (transporterer) {>eim, sem aptur vill láiia í

skarðiö, veðskuldabrðf silt, fyrir fiillan höfuðstöl

{)css eða umsamið verð, öllum uinslángs- og kostii-

aðarlaust, {)ví kaupandi {lekkir optastna;r veð-

fiíð (sem ad venju tekur láiigt yfir upphæð skulda-

br^.fsiiis) svo vel, að hauii hiklaust getur keypt

veðbrðfið án {>ess nákvæiiiar að kymia sbr ástuiid

veöfjárins eöa gæði, eða — einsog jarða kaup-

cuduruir— að jiurfa aÖ öttast um itök amiarra, öviss

landamerki og {>araf rísaiidi landajiræliir o. s. frv.,

enda er líka frainsalaii ( framsalsbrerið) fullgyld

ö|)íiiglesin. Nög er, að cigandi veðskuldabrefamia

liafi {)aii sjálf meðferðis og á boðstöluin við {>á,

sem vaxtnrlausa peiiínga eiga fyrirliggjaiidi til að

iuuleysa {>au með, {>areö {>au sjálf bera sðr nög

víiui um áreiðaulegleika simi, {>egar búið er að

{>iiiglýsa {)eím, og sýsiumaður befír ritað á {)au

skirslu sina, bæði um {>að og iim aðrar veðskuldir

skuldunaiitaríns (ef iiokkrar aðrar vera kyiiiiu

veðmálaiuim til hnekkis), j>au geta {)cssvegua geiigiö

út i fjarska bæði við veðfbð og skuldunaiitin , og

þaraðaiiki verið sjálf bezta veð fyrir peniiigaláiii,
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f c i g a u (1 i [> c i r r n j> n r r il p e n i n g ii in nh h n 1 d n

n^iir eiin li ii n n fær sagt j)eiin lausum, eða

ef sá setn |)aii tekur til haiidsöluve^s ekki ^etiir,

e^ii einhvöiTíi orsaka vegiia ekki iná^ innteysa þau

aö fullu og öllu. Knina tnenn sör j)á saman um,

aÖ sá, sem veðskiilda brefið í Iiöndnm heíir (j). e.

iið veði)^ taki við leigu j)ess hjá skulduiiautiuiim,

svo seui svarar laga ávexti peniuga |>eirra, er haiin

sjálfur fðkk að láni (shr. L. 5

—

1—0), og hcfn*

hHuii, til saiiiiiiida mcrkis iiiii jiað, veðmála href

sknldiiiiautar síiis meðferi'is * ) , serii sýiiir veðrðtt

heggja jieirra og skyldiir i tilliti lil hiiis veðsetta

skiildabrefs. Sbr. tilskip. í). Febr. 17Í)H.

0. Staiidi skiilduuauturinii ekki i skitum, eða

gjatdi haitii ekki í eiiidaga höfiiðstóiiii eða ena

ákveðnu reiilii, j)á muii loksins einginii eiga

hægra með að iiá retti siiiuin eiin Íánar-

drottiiin. llaiui hefir öll gögn ])uu, sem liaiin

j)arf á að halda, í höndiim ser, hafi hann að eiiis

veðskuldalirefið, og j)arf einkis aniiars við til að

fá skuldunaiit sinn dæmdaii til að greiða ser skuld

siiiH, ásamt málskostnaði (sem í jivílikum málum

1) Vcðbrcfi j)es8ii j)<irf ekki að jiinglýsa, hcldiir cnn

öðrmii j>eim skiihlnln’eritni
, scni leggja hnndselt vcðfé

fyrir skuldiiiii, og cr j)vi ckkí cíniíngis knstiiuður, licldur

og töliivcrdt öiiink srarað livörutveggjuin liliitaðeigcnduiii

við þvílika verzlun og vcðsctníngu ekuldabrcfanna*

Annars er ráðlcgnst, að lánardrnttínn
,

j)cgar jiannig á

stondur, gcfí skuldiinauti ðintim skriflega meðkenniiigu

uni möttöku cns vcðsetta skuldabrcfs, hvörnig mcð j)nð

Bkuli fara og nicð rentiinn, ámcðaii scínní skuldiniii cigi

lokið, o. 8. frv.

#

li*
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^jHtduasl er niikill), eim aft kæra iniíli& fyrir Sa;tla-

iiefiidiimi ,
og ef þar vcri^iir ekki sættiim n koiiiil>,

fyrir r^ttiimm. Eplir dúmíimm veröiir veðiö Iioii-

urn greidt af fúgeta (sýslumnuui) , og aÖ Hiiki

aÖrar eigur skulduuautar, hrökkvi veMö ekki til.

5\í næst erii euir ntgreiddii muiiir seldir viö opiu-

bert iippboÖ tíl hæst bjúðGiida, hari liíuardrottínu ekki

npphaflega koinið sbr samaii iim vi5 sknlduunntiu, a ð

t ak a V cö i b sj á I f u r fy r i r ví s t ák v eö ÍÖ vcrö,

cfiiiaf ber skilnuiim, |)ví {láherirhaun (láuardrott-

iiin) í síiiii valdi, aö sæia |)eim kjöruin, og borga

skuldunauliimm það sem skortir í láuiuii iippá

liÍÖ uinsainda verÖ veöfjárius, E. 5—7—8, 11

og 17; sbr, lilskip, 11 Scpt. 1833), íívörsn ílúkiii

og kostuaöarsöm opt og líöuiii ntbyggíugar mál vor

|)aráinúti geta verih, muu ílestum lauda minna

kuimugt, og er j)a5 eptir lánga mícöu og þras all-

optast tvis^'ut, livört ])au falla á laudsdrottiii eöa

laudsetii, svoaö hinum eins geta oröiö f)au til ein-

túms kostiinöar cinsog {)cssum til áfellis eÖa nt-

dráttar.

^Himig ætla eg mig þá liafa vakiö máls á {leim

eniim al[)júölegnstu atriöum |)íiiglýsínga, jarÖakaupa,

veösetnínga og peningabrijkuiiar her h landí, er mer

aÖ svo stöddn lielzt {)ótti nmhugsnnar og atlniga

verö. Aö gefa ýtarlegri ávisiiii um veömála rbttin

yfirhöfiiö, eptir eimrn dönsku iögum, og uin ciiar

ýmislegu teguiidir skuldabrefa, sem viögángast aimar-

staöar, {)ar scm peiuiigalán er tfökanlegra og tnarg-

breyttara enn lijá oss, lieföi vel mátt tilhlýöa, ef

reynslan heföi sýnt J)ess þörf; eii bœði af {)ví, aö

öörii máli gegiilr hbr á iandi cnn sem koiniÖ er,
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og J)aö luil'öi gjört luigvekju þessa tiiiigUiin leiigri

eiiu eg ætlaði niör, læt eg |)aft aÖ Jiessii siiiiii !ijá

liöa. ftltr J)ykir Jivi ekki heldur neiii iinuösyti til,

aÖ leiigja Iiugvekju Jiessa ineö ýtarlegri avisim

um handsölu'cða brákunarveð, euda er

Iivörutveggi J)essi veösetiiíiigarmáti úlskíröur með

sjálfii iiafiiiiiu, og svo eiiifaldiir, að færstum J)arf að

gefa reglur imi haiiii lil J)ess að hiiiinu sc borgið;

læl eg J)vi (ig iiægja Iier aö geta J)ess: að láiiardrott-

inn gelur eiiis áskilið ser lagarentii af |>eim sem

leggur hoiium haiidselt veð (hvurt heldur tii Iinik'

unar cðiir cigi) eins og j)eim sem veðiiiiTlir honimi

fasteign síiia sjálfhaldsveði
,

að sðrhvÖrr hdir í

sjálfs valdi að láiia áii Jiess að (aka iiokkiirt veð

lyrir peníiigumnn, og að i'enla yíirhöfuð ekki verður

heimtuð af iieiiiuin, iicina luin se áskilin. ]^ará-

in()ti á J)að við höfuðefiiið og aðaltilgáng inimi að

Jiessu siimí, að atfiiiga nokkni yiarlegar eim biiið

er: að fleiri enii cinii geta verið veðliaf-

a n d i t á n a r d r o 1 1 n a r e n s s a ni a s k u 1 d u n a ii t u r,

á J)A Imid, að J)eir allir hafa veð i sama

veðfe, og raá J)etta verða bæði ineÖ J)ví ni()li, að

[>eir hafa s a m a veðrett hvörr fyrir siiiiim láiis-

peníiigura — endafá Jieir J>á
eigi að síður fullborg-

aba, ef veðfðb hrökkur til, og ef J)aö verður eigi

nóg til að fullborga [)eim öllum, J)á að tiltölii (pro

raia) eptir Iivörs eins láns iipphæö — eða [»amiig,

einsog helzt er venja til, aö [)eir laka veð í fast-

cignimii í ákveðinni röö og ineð ákveðiimu for-

gamiguretti (Pviorítet) til lúkníngar liíusf'ár Iivörs

mn sig, Jiamiig, að sá seiii áskiíiir ser fyrsía eða

hezta forgau“óureU í veðfeiiu fær fullvissu uiii lúkn-
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iiigu peníiiga sinna framyiir |)d, sern einúngis

áskilja sér eiiii ^ÍíiVír\(secnndaire) iiL aniiaii eða {)ri?)Ja

(o» 8. frv.) forgaungn rétt. A þenna liált getnr sarna

fasteígnln i einu veriÖ veðsett mörgiun, ineð fyrsta,

öðruin, {>riðja o. fl. forgauiigu rétti, t. a. ro. fyrir

400 rbd. ineÖ fyrsta, 300 rbd. ineÖ ööruin, og 700

rbd. ineð {iriÖja forgaungn rétti, o. s. frv. Sc húii

iiú ekki 1400 rbd, viröi og skuldunantnrinu eigi

lieldnr geli fullnægt {leiin lánardrottnum sinuin , er

iiokkuÖ kyuiii aö vaiita til að geta fengið láiiiÖ aö

öllii borgaö meö veröi veöfjárins ,
af ööruin fjár-

imiuum síiium, {>á veröa {>eir á hakatium sem hÖfÖii

þanii liinii lakara forgaiingu réttin í vcöfénu fyrir

láni siiiu. Ilinsvegar cr öllum öhælt aÖ lála sér

iiægja með livörii forgaungii réttíii seni er, eptir

tiltekiia peiiinga upphæö, ámeÖaii {)eir láiiardroUn-

ar, sein eru á imdan lioiuim, ekki hafa feiigíÖ veö

fyrir meini í fasleigninni enii auöséö er aö hún

ætíð sé fær iiin aÖ bera, ásamt meö eiiu seiiiiia for-

gaungiiréttar láiii, svo aÖ láiiardrottiii í raiiniimi

má standa á sama hvört hanu lánar t. a. m.
f

nieÖ fyrsta eöa fíminta forgaungn rétti, {>areÖ haim

livörteö er verÖur aö sjá um, aö Jána ekki meíra,

eiiii haiiu fær fullvissu eöa veÖ fyrir, og haiiii

aö Öörii leiti hefír allan enii sama rétt möt skiildu-

nauti sinum, livörii veölöku inátaii eöa forganngu

réttiii sem hann kýs.

Aö svo niællu ætla eg ekki Ijœrri vegi aö

tengja liér viö
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X. SYNISHORM AFSALS- OG VEÐ-
SKULDA-BÍIEFA FYRIR .lÖRÐUM,

FRAAISÖLU BRÉFA OG KYITTAXA.

1. Aísalsbref.

Eg tuiilirskrifai^iir Ánii Uergssoii, bóiuli á

Fhiagafli í Flóamaiiiialirepp
, ÁrnesH sýslii og Is-

laiiils Siiötiramti, kaimast vib og gjÖri liermeð heyr-

um kuiiiuigt: að eg, samkvæint kaupsamnítigi fra

11 Desbr. f. á., hefi selt og afheiult, einsog cg

meö [>es8u afsalsbrefi rníiiu afsala inbr og erfíugj-

um iniuum, til haiula fyrrveratula laudseta miuum,

bóndaiium Kára Daðusyui eignar - (og óðaU)

jörc) luíua Kópsvatii í nruiiamanua lirepp og sömti

sýslii, 20 huiulrui) ab dýrleika meb 4 ktigyldurn,

ásaint öltum lieiiiiar liústim og byggiiigum, eiusog

þaii uú eru, ineð öltum þeim gögnimi og gæðum,

eiguiiin og itÖkuin , sem henui fylgt liafa (á vatui

og laiidi), eiiisog eg híugaðtil heíi átt haiia (eptir

afsalsbrefi frá 12 Jau. 1830, sem cg hérmeb eiiu

fremur afliendi katipauda, ásamt ölltim eldri eigii'

arskjöliim, inátdögum og lögfestiim jaröariiiuar) að

afsöluðum ölltim óðals og iiiulausuarretti tit tððrar

jaröar af miiini og crfiiigja minua hálfii, fyrir tiin-

samið kaiipverð SOf^ rbd. r. s. ,
segi; átta Iiimdruð

ríkisbáiikadali reiöu silfiirs, hvaraf þriðjúngi, eöa

2(i() rbd. 64 sk. er lokiö útí höud ineð peiiíngmu,

t-'u tveiiii þrihjúugum eða 533 rbd. 32 sk. r. s. iiieð

Íi^igubærii (rentebœrende) fyrsta forgauugurðttar

'eðskiildarbrðíi.

Kaiipandi gengur því þegar að kaupi og eigii

^biiii, er haiiu tipp heöaii með fyllsta eigiiarretti

V
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nýllr og hagii^Ur, ehisog hanti bezt heiir kost og

vít á; en skyldí, rnát von, nokkrir ineinbugir {raní

vert^a ab lögum, svarar BeljaiuU kanpriptínguin og

ölium j)araf leiöanda kostnabi, svo aö kanpandi se

skaðlaus að öllii. — Framan skrifuöu tíl fullvissu

undirskrifa eg og innsigla þetta afsalsbrbf mitt,

í nærveru bændanna KonráÖs EÍnarssonar a j^öris-

stööum og Einars Fiiuissonar á Miðliúsum í Flóa-

maiina hrcpp, ineð eigin hendi og signelí.

Flóagaflí 14 Janúar 1840.

Arni Bergsfion

(L. S.)

sein vitundarrottar

;

Konráb Einarsson Einar Finnsson.

]^a5 er ulvani her á landi, ah iáta afsalsbröíiö

innihalda sÖlii- eða kaupskilináiana á báðar síður,

hvörsvegna lika bæði seljandi og kaupandi ern

vauir að skrifa undir afsalsbröfíð, eða ^^kaupgjörning-

iu" svokuiliiðan. Að sönau riður j)að , ciiisog

áður var á vikið (bls. 32 skír. gr. 1), á miiiiistu,

hvört {)essum eða hiimm mátaiuira er fylgt, gefi

skjalið einúngis fullkomiia eignar heimilun. En

fullgjÖrist ekki keupin (með afsalsbreíiiiii og

{)inglýsfiigii |)ess) af beggja hlutaðeigeiida hálfu,

iindir eins og ura þau er samið — sem {)ó sjaldan

vei'ðiir og sjaldan er hægt, neraa peningarnir seu

fyrirliggjandi og jarðarverðiö sð goldiö {)cgar í

stað — verðuv |)ó varlegra, að semja skviflega

söluskilmála, sera ákveða: hve mikið kaiip-

vcrðið er; hvönær og hvörnig {)að skuli borga

;

hvört í tómum peuingum cða meðfrani i laiidaur-

uin, og {)á af hvörju tægí, eða í skuldabrefuin ineð
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ve5i í jarðiiiini, og nær brcíiii j)á skuli útgefiii og

fjrir hve iDÍkÍii af jaröarverðiiui, eba i skiiJílabrefijin

útgefnum af öbriiin útírrá og frainsölnöuin selj-

anda, hvör {)easi j)á sen og hvönær framsalan (Trans-

port) eigi fram aö fara, eÖa í konúnglegmn skulda-

brefiim, og ijær |)au þá skuli frainselja; eöa cnii

fremnr í próventii eða forsorgun seljanda, og Iiva5

próventan })á se inelin árlega (til ávísunar um

^ pro cento afgjaldiö, er 4 rbd. í ársafgjald eÖa for-

sorgnn erii gjörbir jafnir 100 rhdala höfnöfiíóli, og

um útreikiiíiig afgjaldsíns af þesskonar kaupverðí,

sjá tilskipun 8 Febr. 1810 § 2 a); hvörr njóta

skuli eptirgjalds eða afrakstrar fasteign-

arinnar, ])áiigaðtíl seljandi afsalar sðr

hana að fullu og öllu og kaiipandi tekiir við;

h V ö r r gj a 1 d a s k u 1 i j a r ð a k a u p s k o s t n a ð i ii ({).

e. ^ pro cento laiin fyrir {)íngl;^síngu kaiipsamn-

íngsins, afsaJsbreffiins og veðskiiJdabrefsins m. ni.),

skatt af fasteigninni j)ángaðtil kaupandi tekur viö

og amiað {)esskoiiar; hvaö með jörðinni fylgi

(t. a- m. hús, kúgyldi, itök, hlyniúiidi til laiids

eða vatns — se nokktiri vaín í Jandar eignitnú— og

áhöld fÖst eða laus útau Iiúss eða innan); live-

II ær seljandi (búi hann sjálfiir á jÖrðuniú) skuli

víkja fyrir kanpaiula, og {)cssi, eöa {)á ann-

arr haiis vcgna, taka við; í hvörs ábirgö eign-

iu {)ángaðtil se og livörr skaðan bera akiúi,

verÖi húu fyrir tjóiú eöa áfölhim af eldi, skriöum,

sjáfar-eða vatns-ágángi, {)áiigaðtil kaupin eru fuH-

gjörð,
f).

e. {)ángaötil kaiipandi hefir tekiÖ viö eigii

sinni, eða afsalsbreOnu er {)íiiglýst. — 5'Híkaii

sainníng ættu lúutaðeigendur að hafa í tvennu lagi, og



21K

kaiipamli {>ania‘8t aö láta síiiiiin þui^K'sa, eða »ýi\d

hann s^stiiinanni, lil nh geta iViigi^ {lá fuiivissu,

er Iianii heitír lionuin, en sein haini [><> Pyrst öM-

asl inót {)riftja maniii meö {)inglýsíngnnni. — I

kanpsnniníngnntn iná og ineöal annars ákvaröa,

hvönær utgefa skiili afsalsbrefiö (meö

hvÖijii seljaiun fyrst gjörir kaiipanda rettan eiganda

aÖ fasteigniniii); en {)etta ætli aldrci aö veröa fyrr,

eiui Beljaiuli heíir fengiö jarðarverðiö borgaÖ, eÖa

honuin ineö öörn inóti (t. <1. ineö veÖsknldabröli) er

fullnægt fyrir {)aÖ af kaiipaiula. Seljandi ælti og

aö selja fasteignina fijálsa af Öllum ógoldnnm

sköllum og eptirgjöldiim, sern annars geta ollaÖ söl-

unni tálina, af |)eirra hátfn sein afgjaldanna kreijast.

^aö er sjálfsagt, aö afsalshrernui, eins ogöörntn {)eitn

skjÖluin sein fasteigiiinni viökoina, á aö þi'nglýsa á {>ví

{)íngí seni fasteigniii á (>ingsókn aÖ, og er

{)aö kaupanda i sjálfs valdi, nÖ fiiMvissa sig iiin

heiinild seljanda fyrir fasteigninni og rett hans til

aÖ selja liana, áÖnr enn kanpin veröa fnllgjörö. ^ó
ælla eg aö hör sé ekki ofaukið varúðarreglum {leiin,

sem lögvitr/ngiirinn konferenzráö ÖrsteÖ gefiir

kaupaiida sörhvörrar fasteignar (i Formulnrhofj

5ta npplagi, bls, 72), raeö ()essuni orönin: “aÖ ÖÖni

leiti hlýtur kanpandí, {legar hann tekiir viö afsals-

brefinu, ætíÖ aö sjá um
, aö sá sera gefiir [laÖ út

haíi löglcgaii lilkallsi'ett (Adkomst) aö hinni afsöl'

uÖii fasteign, se Íuin ekki seld hoiiuiu sjálftnn,

og hanii sem erfíngi, ektainaki, eöa á íinnaii [iví-

líkan hált, (^ykist Iiafa relt til aö ráÖa jfir eign

|)eirri sem ööruin er seld (|). e. áÖnr); iná j)ví

kaupandi krefja Iiunn sönnunar inii {>elta. Enda
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|)ar sem kaiipaiidi ekki efast meÖ sjáiriiin sfcr nin

rÍ!lt Beljaiida til söliintiar, er j)aÖ [)() iiímfísynlegt

aö útvega sönnuti [)essa, svo aö reltarjijóninn rili

ekki neiiia [)á athugasenid ú afsalsbréfið, er vakiÖ

geti vantranst annarra, sem elgandinn (kanpandimi)

eptir á kynni að vilja selja eða veÖsetja fasleigii-

ina. SÖmuleiðis iná katipatidi fiillvissa sig um, aö

útgefandi afsalsbréfsins ekki liafi útgefið iieiU [)íng-

l^st skjal, ÍivÖrt lieldnr afsalsbréf, vcÖskuldabréf,

leigusamiiiiig (bjggíngarbréf), kanpsamníng, ílaks-

skjal, eÖa aiiiiaö, sem tekiö gæti frá Iionuni full

uini;áö yfir eigiiinni, og að Iieldur ekki neinn sá

atburÖur hafi oröiÖ, sein svipta iná uniráöa - réUi

yfir eigiim sínuiir’ íj>. e. aÖ seljandí sé inyndugiir,

heílvita, að haiui ekki haíi gefiö prúventu síiia,

eöa honuiii sé ineö kyrrsetningmn
, æðri rétta

stefnu, dómi, sáttargjörö (forlikun), eÖa á atiiinii

hátt, böiinuð uniráö yfir eignm síiiiiin, eöa eigii

sinní þeirri, sein haiin vill selja eöa ráða yfir].

allt |>etta iná fyrirfrain fá skirsiu lilutaöcig-

anda réttar- {)jóns (veöbókar skírslu, veöniála-seöil),

en hvört sein er, imin haiin viö [)iiiglýsíngu skjals-

iiis gefa [)ví gœtur, og ef haiiu fiuuur iiokkuö

ábótavaiit viÖ rétt seljaiida til aö gefa út afsals-

bréfíö, [>á lika þarum rita á [)aÖ alhiigRseindir

sínar”. — má og vel til lilýða og veröa að

niiklum notura, aö taiidamerki jaröariniiar til móts

við aðrar jarÖir séu tilgreind í afsalsbi'éíiuu
,

j)ví

nieö [)ví yrðu opt reislar skoröur viö laudajirætu

inálum.
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2. A^eðskiiUlarlJief.

Kg imdirskrifaðiir Kiíri !)<i«ðasoii , eigiiieigiiar-

bóiuli á Ká{)svatiii t nnmamaimalirepj)
,

Aniesa

og IsÍaiuls SiiLmruiiiti, viðiirkeimi og ^Jöri

hermeö heyrum kutmvigt: ab eg er orÖiim hómi-

aniim Árna Bergssyni ú Flóagaíli í Flóamaima-

hrepp og greiiulri sj^slii, skuldugiir nm peníiiga, að

iippliæð rbd. 32 sk. r. s., sein eptir standa at'

aiulvirði teftrar jaröar
, er eg að honum keypt heli.

]?ví skuldbind eg mig og erríiigja niina ineö veð-

skuUlarbrcíi |)essu, ekki eiuútigís til aö borga vel-

iieriuliim láiiardrottiú inínum eÖa veöskuldarbrefs

])essa rettum eiganda, teða íimin hiiiidruö {>rjátigí og

jirjii Uikisbáiikadali , tvö mÖrk reiöii sillurs — að

liltckuum hálfs misseris iippsagtiar fresti fyrir

ákveÖin gjalddaga, llla Ji'mí, af annarshvörs okknr

liálfu, {)ó {laimig, aö skuUl {)essari ekki verÖi sagt

laie^ri af lánardrottni fyrr enn aö 10 ára.fresti;

— heldur og til aÖ svara lagarentu, 4 af 100,

{>aiin llta Júni árs hvörs á lieiinili lánardrottins

míns, hvar seni vera kynni (hér á landi) , frá llta

Des. f. á. og allt þángaÖti! ÍániÖ er endurborgaö.

Svo gef eg og lánardrottni luínum fyrsta for-

gaimguveö fyrir skuldinní og ákvcöinni árs rentu, í

léöri eignarjöröu minni, 20 hundriiöum aö dýrleika,

ineö 4 innstæöu kúgyUlum, ásaint Ölliim húsiim

heiinar, hyggingiim, eiguum, iLökum og hlyiuúud-

um, livurju nafiú sem heita. Skyldi, inót von,

iiokkurr ágreiuíugur eöa {)ræta rísa útaf láiú {)es8u,

skuldhiiid eg inig til aÖ bera allan [larnf leiöaiida

kostiiaö, lánardrottiú meö öllu aö skaölaiisii, eiimíg

til að borga {u'nglýsíngu veÖskuldarbréfs {)cssa, sein
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eg aö lykiimi staftfesti mvti cigin liaiular undir-

skripi nuiiiii og innsigli, í iiærveru bændaima

KonráÖs Einarssonar á fiórisstöt^um og Eiiiars

Fiimssonar á IMiMuisum i Flóamaimalirepp.

staddnr a5 FJ(5»gaf]i, 14 Jan. 1840.

Kári Daðason

(L. S.)

sem vitundarvottar:

Konrári Einnrsson Einar Finnsson.

Eins og [)aÖ á vel vii^ í jar^akaiipiim, til n?) kom-

ast lijá miaskilníngi og jirasi, aö tilgreina, mec^

hvörjn eöa hvÖrnig fasteignin se borguÖ (Iivaö
f><>

raunar á betnr viö í kaupsamníngnum, enii í nf-
'

salsbreliiui sjálfii), eins er vel til fallið, að skíra

frá í skuldabrefum , svo sem her var gjört: hvörnig

lánið hafi atvikast og sé stofiiað (fn e. frá

skuldar efninu); hvemikil reiita (sein ekki má

vera lueiri can 4 af 100, samkvæmt tilskip. 20 Marta

1815 § 7) se ákveðin, og stendiir það eins í

valdí hlntaðeigcnda
,

að koina ser saman iim, að

goldinii se 1 einsog 4 af 100; hvÖrt liöfiiðstáll

og renta ekuii hafa forgaungii rðtt fyrir seinni

(sccnndaivc) peiiíngaskuldum
,
þareð rentan einúngis

urn 1 ár eptir eindaga býr að sÖmu veökjörura og

höfuðstöHinu, nema þetta se áskilið (tilskip. 12

Marts 1700 og Kansellíbrcf í) Scptbr. s. á.); hvörr

vera skulí gj a I d d a gí (Omslags Termiii) höfuö-

8t<>ls og rentu, cr lög vor þcgja um, og sem

f)ví verður að ákvarða, fxí líðkanlcgast se að

hafa hðr peninga viðskipti 11 ta Júni, eða nokkru

fjrr eöa seinna eptir sciii á stendur; hvar höfiið-

st<)l eða rentu skuli gjalda, sem unnars mætti
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verðn iigreiiungiir s^rílagi ef iáiianlroitinii

íljtur búrerliini, eða býr láiigt iHirlii frá skiiUlu-

uaiiti síiiimi; hve lciigi sk ii 1 d u

u

a ii t u ri lui

megi halda lcíuiiiu óuppsögðii af lcáiiardrottius

háiru, eða hve liMigi sjálfiir haun iiudirgengst aÖ

halda |)ví, ]>areð hvörutveggjum annars er í sjálfs-

valdi að segja })ví laiisii ]>egar , meö ]>eim (iipp-

sagiiar) fresti er ]>eir báðir áskilja; og verður f)ví

eíiiuig að tilgreína þanii frest. Anuars er ser-

hvÖrjiini fieirra eins le^íilegt, að afsala sðr

allaii rétt til iippsagnar (gjalds eða móttökii)

og cr ])á forsjállegast að fastráða j)að i sjálfii skiilda-

bretinii; einnig, seiii sjálfsagt er, hvört borga skuli

láuið áu allrar uppsagnar, cinkiim sc ])nð stofuað

að eins utn tiltekin tíma. Enn skal ])h 5 tilgreint iiieð

berum orðum, cf lilutaðcigeiidiim hefirkoiuið samaii

um, að gjalda skuli lánið smáiusaman, að eindögum (í

Terminer^ t, d.400rbd. áHárum: 50 rbd. llta Jiiní

árs bvörs), eins livört ])að allt skiili vera fallið til

endiirgreiðslu áii allrar iippsngnar, se liið ákveðna eiii-

duga gjald cða rentiigjaldið ekki lokið á reUiiin til-

tekiiuin gjalddaga árs hvörs, hvað að visu kynni oð

viröast samkvœmt D. L. 5—7—2 og 8, en gœti ])ó

verið efa iindirorpið, og kveða meiin ])ví stundnm á,

að nokkrtim tiltcknum tima (til að m. eiiiiim mán-

iiði) cptir að hfiita láusins eða rcntunni átti að

vera lokið, skuli allt lánið vera fallið til borgiinar

án frekari uppsagnar, «vo og ef skattar og afgjöld

safiiast á lánardrottin, eöa veðfiíiiu ekkl er dyggi-

lcga haldið við. Sömiileiðis: hvört lánardroUinii

eða skuUhmautur (anuarr eða báðir) skuli segja

öliu híninu lansn, eða livört uokkrum hluta ])es8
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lika iiiegi se^ja lansn af ö^riini livörjiim
; er eiiik-

11111 áriðaiidi a& kveöa {>aö á, söu íleiri eim eiiiii

hluttakandi i skuldabre(inu, seni skuldimauturinii

varla iimii jnirfa að borga cöa lánardrottiim geta

lieinilað ööruvísi eim i hcilu lagi, sh |>að ekkí

herlega áskorðab (lilskip. 7 Jimí 1B27 § í), sbr.

jurifL Tidsskr. 29 B. bls. 142— 43). Eiiii skal [laö

ákveöiö, ef skulduiiauturiim fær eiiihvörn tii aö gánga

í borgim fyrir sig, hvÖrt borgunarinaöur
J>á

skiild-

bíndi sig tíl aö gáiiga i staÖ skiilduiiautar (scm

Cau/ionist og Selrskyldner) eöa einúngis til, [>ví

aö eins aö gángast imdir skuidina, ef skulduiiaut-

nriim ckki sjálfur getur borgaö hana (sem sim-pel

Cauliomst) j)á getiir lánardrottiim í fjrra tiirelliiiu

{>egar, og án [>ess aö leita skuldiinaiitar síiis, krafiÖ

borgunarmannin, en i scinna tilfetlinii ekki fjrr

enii útseÖ erum, hvört skiildimautiirinn ekki sjálfiir

fær borgaö; eiiinig (skal tiltekiö) Iivört og hvílíkt

veð borgunarmaöiir gefur lánardroltni, og luá

|>ínglýsíng borgimarskjalsiiis, livört heldur [)aö er

gefiö út ser í lagi eöa borguiiarmaÖuriim sktild-

bindur sig i sjálfii skiildabrönnn (sein bezt á viö

og tiÖkanlegast er), fara fram á j)vi þíngi, sem

hiii veösetta eign á jiíngsákn aö; borgunarmaöiiriuii

æltí aptur á móti, ser tit fnllvissu, aÖ áskilja sör

af iánardrottni rett til aö fá veöskuldabröíiö fram-

salað af honum, ef lianii (borguuarinaöurinn) kyiiiii

Bö iieyöast til aÖ uppfylla j)að skuldnnautariiis

vegiia, svo aö iiauii fái [laiinig hiö sama veö og sákii-

arrett gegti jiessiiin, sem lánardrottinu IiafÖi; svo

geta og borgiinarineiiu fyrir láiii livörju veriÖ fleiri

cnii eimi, og j)aö bæöi hvörr ser í Íagi, j). e. hvörr
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fyrir tiltckiiini láiis iippliívö, og líka í sameiníngu,

{lannig, aö allir s^n eíns skuldliiiiKlnir og livörr

fyrir aiinan (correalíter)^ og á lánanlrottinn \m aÖ-

gángin aÖ hvörjiiin þeirra sem huiiii helzt kýs, eii

[lessi aptiir, fiegar hanii er kúinn aö horga skiildina,

að einnm eöa ölluni fclögum siiium, fyrir þeim

hluta sem {leim ber að borga (D. L. 1—23— 14).

Meö j)ví |)aft getur veriö efunarmál, hvört sá lánar-

drottinii, sem lætiir sör nægja seinna forgaungu-

rettar veÖ í eign nokkurri fyrir tilgreinda láiis upp-

hæö, helir rett til aö ná betra veörötti í henni,

[legar skulduiiauturiim losar sig viö skuldir f)ær

sem áður iiiitu sliks röttur, eöa hvört skuldunaut-

inum síí í sjálfs valdi aö taka nýtt lán (sc ()aö ekki

meira eim Íiið eidra) meö snma forgnungii rctti

(Prioritety smbr. tilskip. 12 Septbr, 1806 § 2, og

7 Júuí 1827 § 7) — er vissara, að ákvarÖa fietta

í skuIdabreQnu, hvöriitveggjum til eptirbreytni og

öörum útífrá til viövörunar, Eins miÖar það til

úhullleika (leirra, sein lána út penínga mút vcði

í áöur veðsettri fasteign, aö ákveða í skuldabröQiui,

að láiiið skuli án allrar iippsagnar gjalda, hvönær

sem reiitan ekki í tíma (svo sem einum mánuði

eptir eiiidaga) er goldin þeiin hiiium eidra lánar-

drottni. Sð laiisafe veösett, er ráðiegast og venju-

legast að festa lýsíngu og iippteiknun (Speci-

fwatioa) {)eirra viö skuldabrefíð, sem sé þínglýst

á varnar{)íngi skuldunautarins; og veðsetji liann,

sein stuiulum ber við, ^^allt hvað haim á og eignast

kaim’*, þá líka í {)eim öðrutn {u'ngsókuiim, hvar

hann eiga kynni eða eignast nokkrar fasteignir (til-

skip, 24 Apríl 1833 §1 og 2). Veröi eigurskuldu-
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luutariiis vc^seltar til brúkunar, ætti skiitda-

tM'ciib a5 tilgrciiia rettiatli beg^a og sk^'lilur í

tillití til brúkuitar, iiin ineðterb hiutariiiH og skil

l»aii Mciii laiiardrottiiiii á að gjora skuldiiiiauti sínum

tjrir árs ávexti reðfjáriiis, saaikvæmt L. 5 — 7—9.

Sömuleiðia er skulduaautíiium óhultara, að taka

skríflega ineökeaaiiigu láaardrottias fyrir mdttöku

laiisafjár {less, seiu liana handsalar hoiiuin að veði,

og iná húa staiida i sama veðskutdarbrefi, baeði eiii-

gauagu og ásaint með sjálfhaldsveði (Vmlerpant),

3. Framsal (^TransporíJ,

^arcð eígineigaarbóadiaa Fiaaur Tóraassoa

á Skátholti í Uiskupstúiigum, liefir að m^r keypt

og borgað frainaa og ofaaskrifað veðskuldarbref

(fyrir 53^1 rbd. 32 sk. r. s. , sein er þess uppliæð)

eptir sainkoinulagi; svo afhciidí eg hoiium það liðr-

með og framsel til fullra eigaarumráða upp heðan,

með söinit reUiadum sera eg {)að áður átt hefi,

eiusog breíið sjálft herinir. Svo skal haiiii og hirða

ákveðna árs reatu 4 af 100 fyrir yfirBtaadaada

reatiiár til næstkoaiaada llta Júui. ^^essu tii stað-

festii er aafii mitt og iiiasiglí, og iindirskript við-

staddra vitiiadarvotla, bæiidaniia Lainba Magiiús-
#

sonar og Araa Narfasonar.

Flóagafli, 24 Fehniar 1840,

Árui Uergssoii.

(L. S.)

scin vituiidarvottar imdirskrifa

:

Lambi Maguússoii. Áriii Narfasoa.

I Daainörku verður að rila frarasalshrefið sör í

i hvÖrt siaai sem (prívat) skulirabref eru

15
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«(•1(1, vegnn s!impl:i?>íi pappírsinft , sem j)ar er ætl-

aftnr hinn sami til frainsalshrefaiiiia og lii veh-

RkuUlahrefannH; en her ferr b(;zt á, ah rila frnm-

salih á sknUlabrefið sjálft, emla er þah óhuliast

hæöi fyrir kanpanda og sknUliinnnt. Vilji kanp-

aiuli vcðsknUlahrefsins fullvissa sig nm, að lianti

reyiular fái aÖ nolið rétlar þess, sem (>a^ Iieilir

eigandnnnm, a?> fnlln, hlýtnr hnnii ari skora á (hva^

[>(» sjaUlnast cr fíjdrl) aft seljandi í íramsalshrennn

sknUlhiiuli sig til hí) svara til skuldarinnar ef hinii

rfetti sknUlnniiiilnr ekki yröi færr nm jiah; [>ví aiui-

ars er sali ekki skyUlngnr lil aö áhirgjast nieira,

enn aö rettnrinii se til eptir (>ví seiii sknlda-

hreíið hermir (eínsog her er gjört ráð fyrír). Erii

(lesskonar framsalshref köilmð einföld eða (>gjaUl-

fest (shnpel Trans^port)^ eii liiii, sem imiiliatda

skiildhindíngii (>a, að sknUlin að visn sknli horgiið

veröa,skaÖla ns eÖa ^\M^Q^i(skadcsrásTransport).

4. Kvíttuiiarbref.

^areh Kári DaÖason hefir borgað m^r láii

()að, rbd. U2 sk. r. s., segi fimm hniulrnð

j>rjáligi og ju’já Ríkisháiikadali, ju’jáligi og tvo

skildinga reiðn silfnrs, sem veðskuUlarhref [letta

greinir, með rcntum til [>essa dags, svo gef cg

teðnm skuldnnauti miiiuin her nieð kvitliiii [>ar

fyrir, um lcið og eg afheiuli hoimm skuldahreri(ð

til aflýsíngar á [>íngi og ónýtíngar í veðinála bókinni

(allt í krapli framanritaiðrar framsÖln, lueð livörri

eg cr orÖinii sknldabrefsiiis eigaiuli).

Skálholti 11 ta Júní 1850.

Fiiinur Tóinasson.



227

Sc skiilclabrerimi |)íngtýs;t, ciiisog lög gjöra

lyrir, liiýtur skulduaaiiturinn aÖ fá Rkýlaiisa kviltiin

iHiiardrottiiis eöa cigantlaiis á |)aö rítaða, livörthanii

gctdiir lioiium skuldiiia alla eöa iiokkurn hliita

hcnnar, til aö gcta fciigiö [)ví aflýst á |)íngi og

hrefiÖ afmáö í vcÖmála bökinni; er ráölegast að

gjöra [)aö scin íljótast, cf brcfiÖ kynni aö glatast

skuldunautinum ,
cptir aö hanii lielir skilað f)ví

aptiir borguöu; auuars neyöist ^nn til aö hafa

kostnaö fyrir, aö fá }):iö meö dóini uö aiingii gjört

(mortificeret)^ f>yki honnm nokkiiÖ iindir f>vi korniÖ,

aö eigii lians standi óvcÖbnndin, eða ekki hærri

veöskuld bundin, enn Iiúu í iJiuii og verii cr, og

gelur honum opt riöiö |)aö ámiklu, vilji hanu ann-

aöhvört selja hana eöa veÖsetja fyrir nýrri skiild.

An kviUnnar ætli skiildunantnrinn heldur aldreí að

gjalda skuid sina, f)ó veðsknldabreíinii ekki sð ])ing-

lýst, f)ví j>að iná við bera, að erfíngjar lánardrott-

ins, að honiim dauðum, hafi ekkí vitað af, að skuld-

iniii var lokið, og getnr fiaraf leidt, að skuldu-

nautur neyðist lil að greiða haiia tvisvar, cf haiiii

ekki með kvittiin Íánardrottins fær sannað, að Itúii

í raiin og veru se borgnð. er af f)essu aiið-

seð, hvörsu varúðarlítið f)að er, að rífa í sundur

fullborguð (og f)íng!ýst) sknldabref, i slað f)ess að

geyma f>au kvitterað, f>áugað til útsðð er mn að

eingiii krafa framar geti af þeim risið. 5cgar f>ar-

áinóti búið er að afiná j)au skiildabref í veðraála-

bókinni sem áður ern |)ínglýst og kvitternð, verðiir

einginn rettur frainar á [>eim bygður, og er f)ví

aiingu vogað, f)óuð f)aii f)á seu rifin, eðu á annaii

hátt eyðilögð. Annars hlýtiir skuldnnautui'lnn að

15*
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t^já uin: rettir hliitaðeígciKl iir (som f^kjal"

lega geta saiiiiað rett siiiii með frainsölii skiildalM’et's'

ins e5a á aiiiiaii liátt) gefi kviUtuiiiia, eiiisog liaiiii

líka, í Iivöri siiitii sein liatiii greiöir nokkuö af

skiiiilinni, réltast, a?) heiinla kvittiiu ser í

lagi fyrir f)vi, og geyma Iiaiia fiáiigaÖtil liaiiii fær

skuhlabréfiö lÖglega alkvittað í hendur. Sé láiiar'

drottiim ekki fáanlegiir til ab kvitta lÖglcga og

skýlaiist fyrir f)n& sem borgaö er, eöa lil að taka

ámóti borgun á réttuin gjiilddaga eptír skuldabréfs'

iiis ákvöröiiii, heíir hanii mcö f)vi mist rélt siiiii

til ákveöinnnr rentu af pciiingunuin iipp fiá þeiin

degi aö borgiin slóÖ houiim til boöa (tilskip. 9 Febr.

1798 § 2); f)ó
er forsjálegast fyrir skiildunaut að

taka votta uppá f)etla, og viljí haiin fría síg

ábirgð penínganiia, gettir haiin feiigiö sýslumaiiui

(Fógeta) f)á, eöa sett f>á inn i JaröabókarHjóðin

til geyinslu, á kosinaö lánardrottins.

Loksins get eg eígi leidt hjá mér að hnýta

hér viö fáeiiium

XI. ATHUGASEMDUM, VIÐVÍKJANDI

NOKKRUM GREINUM í RITI PRÓ-
FASTS SÍRA TÓMASAR SÆMUNDS-
SONAR, “uin hyggíng; jaría, meðríVrtf og

úUektir” í Biíiiadarriíiiiu
,

fyrsta bimlis

fyrri deild, nif fiví le.iti mer ekki kemur

saman við haiin í f)ví sem hér að framaii

er talið.

^etta luá eg f)ví Btöur láta lijá liöa, sem fiekking og

greíiul fiessa hina upplýsla maiinB cr of alræmd til
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()es8y að eg geti væiit, að míii Baiiiifæriug eða hugleið-

iijgar iim alineimiiigs gagii haíi tlJætlaða verkiin, nema

eg leilist við að setja lescnduiiuin fyrír sjdiiir, af

hvörju raeininga muuurinn rís, ura leið og cg reyni

ti! að hriiida fieira raeinínguin hans, sem m^r

j)j'kja vanta ástæður eða ekki nögu vaiidlega hiig*

aðar. Á þetta ser einkum stað í títlitl til triiar^

játniiigar Frófastsiiis: 1. um þj óöj ar Öa s ö 1 uaa,

2. uiu sjálfseignar uot bænda her á laiidi

og 3« um orsökina til, að peiiingum hér

eingaungu ervarið tiljarðakaupa; og vænist

eg, við yrirvcguii þessara atriða í riti Frófastsins,

að fá tækifæri til, cim betur að leiða i Ijós gaga

vcðseiiiíngaiina, þeírra góðii verkaiiir í tillili í\\

útbreiðslu bændaeignanna og þaraf ieiöaiidí jarðar-

ræktar og laiidsheiila.

J. Eptir að Frófasturiiin bls. 163— C50 er búiiia

að segja frá, hve misjafnt Jandaiira aliiiin gyldi

ámilli landsdrottna og leigulíöa, er sumír gjaldi

30, aðrir 20 og eiiir þriðju 10 laiidskuldar álnir

með 1 Spesiii, einnig að koiiúngs eigiiirnar til og

frá iim Íaiidið hafi vcrið seldar á leigu, að nokkrii

eða öllu leiti, á fyrsttððan hátt, ályktar liaiin: ^^að

koiiúngsjarða salan sð landinu tjóii eii einginn hagur,

þcgar allt er vel skoðað, og iniini þó með tim-

aniim leiða i Ijós bciskari ávexti enn ennþá eru

sððir"; síðaii tekur hann til dæmis: '^að skóla

(stóla) eigiiiinuin haíi verið fleigt biirt fyrir ekkert

að kalla, livörs landiö aldrei biðí bætur”, og vill

enii frainar sanna þetta með þvi: ^^að stjórnin sð

iniklu verr fariii og ófrjálsari, þegar liún er búin

að svipla sig allri fasteígii og ölluiii umráðuin land-
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|)yrfti aÖ grípa, og |>aft kæmi fiér betiir aÖ verja

j[)ví heldur eiiii peiHiigum (íl Inuiia embættismaiiii-

aniia og aiiiiarrn iiaii(!)fiyiija’\ og skirskotar til
,

ai^

þac) eiiiQ lialdi aiidlegti fiteUinin vib , einkum í

hÖrðu áriinum, nb tekjiir hennar eru í laiidaurum.

AÖ f)vi leiti sem iiú Prdfastnriim fiýn**^^

byggja óvilÖ shia gegn konúngs jarða söiunni

á fyrrtööum leigumala jaröanna, sem oliir |)ví aö

koiuings fjárhirzlaii hlýtiir aö verÖa fyrir Iialla, en

landsctarnir og landið að ábatast (ámeðan jarö-

irnar eru óseldar), |)á er ástæöa |)essi i sjálfri \ hr

bæði næsta serdræg, aö {)vi leiti höfundurinii virö-

ist ætlast til, aÖ ver eöa land vort skuli ábatast

og græöa á annarra (rikifistjóriiariniiar) vanhag og

skaöa, og lika í inótsögn við hina liöfuöástæöuna,

er gjörír ráÖ fyrir, aö stjórnin se miklu verr farin,

{)egar húii er biiin aö svipta sig fasteignunum og

umráöum landauraiina, euda getur húii ekki átt

viö jarÖasÖlu {ijóöstiplana landsins, {)areö skaÖi og

ábati af henni hlýtur aö koma niöur á landínu

sjálfu, hvört sem {)aÖ er seljaudi eÖa kaupandi sein

{)ar heíir ábata. Að Öðru leiti er ætlnn Prófasts-

iiis, um leigumálan á kouúngsjöröunuin, sera hanii

styöur sig viö, ekki rött: {)vi {)ar seiii landskuldiriiar

af {)eiin enn ekki eru goldnar i fríöu eöa epUr

kapitiilfitaxta, svo scm híngaötil hefir við geiigist

í Gullbríiigu, Kjósar og Árness sýslum, í NorÖiir

og Aufitur amtinu^), hafa {)ær á konúngfijöröuniim

/

~ - —

*) I Vcstur amttiiii cru tnndskiildirnar á Arnnrstapa

iiinbuÖi (á iiinuin konúngsjaröu umboömiuin þnr iiiis-

jafnt, u cinstökum jafnvcl uÖ gumlu vcrölagi, »0 uln.
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i Siihnraintimi (í Skaplat'eUs Hýslii) veri^ gieiddar

uð lieiniigi d |)eiiiiaa luitt (eptir eiiikaleyfi Ileiitii-'

kaininersíns fyrst uin siaii) og aö lielfiiigi ii:eö

8 rbsk. fyrir aliii hvörja á laiidsvísu; leiguriiar

fiiu'ámuli (mina í Gullbr/ngu og Kjósar sýslum,

hvar komings laiulsetar iini stund iiafa Uentukamm'

tTsleyfi til aö gjalda |)a;r eptir gÖinlii lagi, meö

íiO sk. eptír Iivört kúgyldi) aiiiiaöhvört meö 2 fjórÖ.

sinjörs eöa eptir kapítiilstaxta, samkvæint hygg-

íngarbrefuin þeim
, sem prentuð vorii lianda kon-

liiigs laudselum i Skaptafells sýslu; eiida liefir

lleiitukammerið optsiuiiis Játið á sér skilja, aÖ

j)aö ætli, j)egíir {mí sýnist færi d, samkværut til-

skip. frá 16 Jiilí 1817, aÖ gefa landsetunum þaiin

cina kostin, að borga laiulskuld og lelgiir á Jaiuls-

vísu (in 7intnra) eða cptir kapítuUtaxta í peiiíuguin,

eiula vill Prófasturiiiii sjálfur og hyggilcga, að

allir, sem lekjiir liafa, ættii að iáia sér lyiula

peiiúiga í skuldiriinr, en heiir ])ó i ööru orðiiui

frammá, til hnekkis [ijóðjarða sölunni, að sljórniii

sé niiklu verr fariii, ef hún liefir ekki laiulaura

að grípa til í viölögmn , og j>að kæini sér hetur,

að launa cmhættismöiiuumim ineð {)eim, emi með

pciiiiiguin. Jessi huginyiul viröist uicr j)ví óskiij-

aiilegri, sem haiin rétt á undaii (bls. 162) heíirskírt

ti 90 8k. r. 8. allt eptir áðigkoimilagi og kringi)insta'<^>

iiiii) gohliiar nied I iIkI. 57 sk. fyrír livorja vætt eða

20 álii. á IíiihIsvísu, cn leigiiriiur animMivört in nuiura

eíSii r[>íir Ka|iííul8laxla. Iliiiavegar er liérvið jxí iitling-

amii: bicai að jarðlrnar jiar erii i ha’rrí liiinilriiðiitölir

eiiii viðiisllivar aiimirðtaðar á lamliiui, og a6 konnngs lanil-

setar svara nf [>eim fullri tíuml ,
og geiigsl jiíið óvíða

við aiiiiarátaðar.



írá: “aö orMð ah |>vilíkt geipiverÖ á jöröimi, aö

inemi ekki taki i ávinniiig af þeiin ineira cnn 2 eöa

3 af livÖrjum 100, og aÖ fj'rir {>ær mi á timiim

meira gefiö, eiin {>ær reyndar erii veröar'*.

Mer akilst ekki betiir, enii aö stjornln {ivertáinótí

se míklu betur farin og frjátsari, {legar bún er

búinaö skilja sig við fasteigulrnar “fyrir geipiverð",

enn áður; lieldur ekki sé eg betur, enn aö Pró-

fastiirinii sjálfiir rcyndar sé sömu ineiningar, er

hann (bls. 102) viöurkennir, aö þærfœri öðru-

vísl roeiri ávöxt seldar enn óseldar. EÍns

held eg þaö af þessu í augum uppi, aö embæUis-

mönnunum, undir BÖmu kringumstæðum, geti

ekki komið betur aö taka Jauu sin i landaura eptlr-

gjaldi jaröanna, enn í penínga ávextí jaröarverö-

anna. Afli þeir ekki sjálíir til iiauösynja sinna

nægilegra laiidaura, hafa þeir því betur ráb til að

fá þá til kaups, sem {>eír hafa fleiri peninga, og

geta laiidaurariiir, séu þeir til, aldrei oröið ófáaii-

legrl fyrir þaö, {)ó jarÖirnar verði aniiarra enn

komings og stíptanaaiia eígnir, þvi {>eir liljóta ein-

midt að {)ví skapi að vaxa, sem sjálfseigiiar bæiid-

uriiir fjölga og jarðarrækliii ferr i vÖxt; en {)ví

hærra peuiuga verðl sein laudauraniir geta iiáð, eða

{)vi útgcngílegrí sem þeir eru, þesa meira Jaiids-

lán, eptir játníiigii Prófastsins sjálfs^bls. 170—71),

og kveðnr hann þvi réttilega (bls. 167) að orði:

^^að laiidaurarnir scu iiiáttar stólpinn

undív öllu voru bjargræði,'* Eg viðurkenni {>vi

eiiinig, að fari prestannr að vcrzia með landaura

tekjiir siiiar, þegar þær eru í liæstu vcrði, eða

jnirli {)cir ineira við enn {)eir afla sjálfir til lífsins
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viðni'Iiuldð, {)á ge(Í [>elin verið tiagnr / laiuluiinimini

;

eii eg ver() u(^ vegn rrdrastiiimn með haiis eigiii

vopiii, eigi [)cUa al!) Iil^ða iippá cmbæUÍKmHim;]

þessara jarðartelíjiir (í laiulawrum) yfírliöfiið,

og get |)á ekki seð, livÖriiig prcstariiir (incðictlii)

geta haft meíri ágdða af crabícltis - (meiisat-)

jörðuin þeirra, emi aðrir af eignarjörðuiii síiuiin;

og {)d [)eir, er eg samt ekki vil gjöra ráð fyrir,

væru liarðari í lekjuin eáii fiestir Hðrir, eða tívliju

peiiinga eptir kapítulataxtamun þar sein brestur á

landaura, get eg saint ekki trúað, að {)cir iihí iiieini

enn laga ávexti, {)ar sem aðrir ekki iiá iieina hálf-

um eða tveiin pörtum; tel eg þvi prestiinum eíns

vissan ábata að sölu rocnsai-jarðainia (að iiiulan-

tekiiu að GÍns prests seirinu sjálfu) eiiisog að sölu

koiiiJiigsjarðanna fyrir koniJiigsijárhirzluna, en laml-

iiiu {)d öllu meiri, ef þær gætit með f)vi mdti

komist uiidir umsjdn og rækt hirðusamari eigeiula,

enn mér af rití Prdfastsins (bls. 192— 93 sinbr.

204— 2L1) skilat að prestarnir shu með jarðir {)ær,

sem {)eir liafa höiid jfír^); og synist inðr {)ess|

1) nnnni Eggera hunr áður stúiigið u(ipá {jcðsu i

Schililvrujifft bU. 1Í)0 ; cn þd að Jqa EÍríkssun Koiifcmiz-

ráð þá tnSti) ckki sæi {)ijð ráðlcgt
, bæði uf dtta f^rii*

að knupciiíiiir ckki ^'rðii iiágii nmrgir nð jurðunuui , ug

iið jiirðavcrdlð ekkl inumli gctíi gefið |irea(uiu eiiis ríkiig-

leguii drs ávuxt og jurðiriiiir sjálfur (Itri'dc F{ftcrrc{-

7íiiiger fur 17SÍÍ, liU. VZ5 og i37), fær þcUu ii á ckkí

linekkl iiii|iásliiiigiiiiiii, {)ureð ynsluii sýnir, að bæðÍ crii

oi'ðiiír iiógír jarðdkuu|M‘n(lur (incð |)vi uð landið iní og cr

orðíð niiðiigru uð |iciiíngiiin) og uð jurðírnur crii kouiiiar

) j)að vcrÖ, uð laguvöxtur jarðuvcrðannu yfirsíígur lángt

vcnjuU'gt og löglegt urs ciitirgjuld jiiiðaimu cða þeaa
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U|)|)’iistúnga iníii eíga saimiicrkt ví5 |)að, sein Íiaiii)

seínna (bls. 215) sanikvænil kuiirmgsbreíi IVá 24^

Fcbr, 1747 scgir, iini Iiús og íiinslæbii prests-setr-

anna, á jiessa ieib: ‘‘Jiessvegna er [>aÖ bæöi Iiagiir

brauöunnni og líka ])eim seni lialila [)au, aö Iiaga

svo til, ei>lir j)vi sein verÖur, aö allir [)esskoiiar

Iiiutir geti oröiö seldir fyrir seni niest, og sæta

J)ví lagínu aö losast viö J)essliátlar, Jiegar IivaÖ uni

8Íg geiigur helzt út”
;

eii sá tíiiiiim cr, eptir ineiii-

íngu sjálfs hans (smbr. bls. 1G2) (legar komiim, aö

J)ví leili jöröunum viövíknr, og Jiessvegna er |)ví

hiiui aptranda dæmi, sem á eptir kemur, bls. 170) —
*^aö skóla eignumiin hafi veriö ileigt burt, nvo aö

ckkert kom i staöin fyrir J)ær aö kalla”, — hör

ofaukiÖ, og á næsta illa viö, J)ó J)UÖ annars væri á

goöum riikurn byggt; J)ví, “eigi jaröirnar fyrir ser

aö iiá nieira verði en enn eru J>ær í”, J)á
getiir ein-

inidt J)etta oröiö laiidinu hagiir, og eptir hiig-

niyiul sjálfs hans (smbr. bls. 106), veriö hin bezta

ástæÖa iil aÖ selja konúngsjaröirnar og hvörjar

J)jóöjarÖÍr sem crii, hiö allra bráöasta, svo aö

landíö eöa laiulsbúarnir geii liaft Jieirra sem inest

eignar iiot; Jietta er J)ó að vísu allra J>ess sona og

ekki sízt Pröfastsins sameiginleg innileg ösk
, og

J>aÖ áa alls tillits til, bvaö cmbæUismöiumiumi sc

Iiagaiilegast; J)vi |)ö J)eir kæmu timarnir, aÖ Kunumi

vÍrÖi. Koniingebrcf frá llla Muí 1708 bötaÖi aft sílnnii

prcstiiin J)cíiii, 8cm níða niÖnr (trestsaetrin, aÖ láta bÍ8lti)|>-

inn selja þá frá ciubæUiiiti cf J)cir lilýdáu ckki áinínning;uiu

haiis um, að reiáa Jiaii viö aptur (/irncscus isL Rctlcr^.

blí. 5Íi>) cn iippá |>aÖ bafaablrrt da'ini gefízt, licidurhrfír

alU lciidt viÖ löiiiur Iiötunlr híngaölil.
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|)círra kænii hetur, al!) tnka latin 5:ín í Inmlaurum

emi í {icuíiiguin, getur J)ó }>eUa alilrcí or?>iö

ásía?5a lil aí!> rá^a frá [leirri rííðsíÖfun, er mi^a

virðist til heilia laiidiuu e?ia allri alJiýÖu. Kiii-

bættismenuiriiir er miunstur hluti lamlshúa, og

jiað væri stök ósauugirui, aö gefa J)eiin her, fremur

enu annarstaðar, alls næglir á ófriðar eöa Iiallæris

áriim, J)egar allir aðrir líða skort lil fnta og matnr.

Einbættisinennirnir geta og Jiví síönr vænt J)vílíkra

hagsmuna, })egar J)að ollir öðrnm lamlshúum Ijúns

eða kostnaðar, sem })eir sjálfkrafa hafa gengizt

undir, að J)jóna koiiúngínum fyrir ákveðin lauii

(J)dngaðtil aniiarrhvÖrr segir up|> J^jómistnnni) likt

og vinnnmaðurinn húshónða siiium; og miimli eiiiglim

gcta krafist vinnukaups i laiidaurum, ef J)að er

ákveöið í peníngum, hvörsn mjög scm harönaöi í

árí, og hvörsn míklu haganlegar sem kanpið kæmi

})eim sein við á að taka í landauriim enn i peningum.

Embættismemi hafa hðr, áður enii stólagózin

voru seld, fíestallír tekið íaiin sín í landanriiin, og

það er ekki lengra enn síðan 1823 að liætt var aö

launa Amtmanniiiuin ^íir Norðnr- og Austnr-amt-

inu með Jarða eplirgjaldi ]>lúnkaj)verár klausturs,

sein um seinastliðin 10 ára tíma (frá 1821)— 3!))

hefir gefiö konúngssjóðinnm 8,140 rbd. 34 sk. í

peiiingum, afdráltarlaust
,

þ. e. rúma 814 rhd. á

ári, aiik sjötlúngs (^) J)esa er nmboðsmaður fær, og

alU kostnaðar við landnura söliina, og má j)á hik-

laust segja, aÖ klaustriö geli yfir 1000 rhd* árs

lekjur; eigi aö síðiir hafði Amtraaöur herumbil

wm 40 ár afgjald klaustiirs j)cssa, nietið íil 157 rhd.

»0 sk,, nppí einbætlis laun sín, og er J)á ekki aö
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uiulra |)ú haiin yr^i sterkrikur iiiaður, að iijúla

8V0 lciigi |)vílikra embættíshljmiiiKla; eii hitt skiUt

iner ekki, að |)etta liaQ getað orðið koiiúngssjóð-

imim eða f)á lamiinu nokkurr Íiagur. ^að muii og

sem optast hafa koiiiið biskupimi öllu betiir enn

skóluiiuin, að {leiin vorii lagðar allar vissar og

óvissar tekjur af jarðagözi stólanna^) til að tuka

af {)e!in laun handa sjálfuin ser, rektóri og kon-

rektóri (sera báðir sátu við 150 rd. í kost og

laim), staiida kostnað af viðhuldi dóinkirkiiamia og

skólaniia og af keiiiislimiii jíirhöfuð. Uaníii Eggers

hefir inótinæialaust (í Schilderung

^

bls. 190 — 98)

verðlagt árs tekjurnar af Skálholts jörðuni á 2500

rd. og af riólagóziiiu á 2000 rd.
,

og hyggt á

{)ví {)á ályktiin, að biskuparnír hali haft beztii

embættin á landinu (smbr. Arnesens isL Rettergang^

bls. 535— 539); og er {>að ekki ólíklegt, fiegar

litið cr til {)ess: að 1760 lágu 459 b^li undir

Skálholts bískupsstól, auk 149 e^ði jarða, og imdir

liólastól 379 býli, og 211 eyði jarðír að auki^); aö

Skálholts stóll átti, eptir skilnuðar ^öriiingiiiiiin

(Separationsact) á tekjum slólanna og skólaima

m. m. , sera samfiyktur var af koiningi 29 IVlaí

J767 ({)ó gjÖrningur {)essí, sem er prentaður aptan

við al{)iiigÍ8bókina frá 1769, amiars aldrci kæin-

jst á fastan fót), 1,192| kúgyldi, 288^ laiid-

s k 11 1 d a riiu II d r u ð og 185^ króiiudali i tíiind-

um, allt virdt á 2,134| rd. í króniim; eii lióla-

’ ) Sbr. æfifugii Konrcrunzrádð Jnnf Kiríkfsonar, bls. 17- 19.

'*) Sjá Kggurs A>/ii7í/cru«g, bls. 100, 301 —02 og

(öbiu II.



237

Któll iUii á sania liátt 280 iandsknlilarhiMulriiÍS,

072.^ kii^jldi, 80 rd. í línndimi, preiiívcrkift,

allt virdt á 1,035.1 rd. í króiiiiin (ab rrádregimtn

41 lí rd. til iiinliOLiKlauiia)
;

{>etta var allt aÖ ank

allra inaiinslána, liestlána og dagsverka (á SkáU

liolts gázinu) , alls fískjar og trjáreka á livörn-

Ivegirjii gázniium, nfgjaldslaiisrar hiijarðar og alls

bústofiis, og auk aniiarra hlyniiiada, er biskupariur

nntn sjáirir, og ekkjnr {leirra. . Engelsioft reiknar

ah tekjurnar af Skálholtsgózinu áriö 1785 enda

hafi reriö 34,021 landskiildar álnir, á 4.^ sk. hvör,

1,2231 kúgylda leignr á í)0 sk. livör, fyrir ntan

kraÖiriiar, til samaiis 3047 rd. 45 sk. vírÖi í kúranti

(ShöU Annaler 1813, bls. 100).

Að öörn leiti er jiaö sagt emi ekki samiaö, aö

laiidiö aldrci híöi siólsjarÖa sölunnar bætur. AÖ
skóliiiii hafí liöiö skaÖa viÖ hana, ber ölliim

sainan iim, cn {)ó varla óbætaiilegan, {larcö fjár-

liirzla konúiigs lil^tur aÖ hafa gengizt uudir, aö

gegna Ölluin þeim skyldum, setn stiptuainui lágu á

heröuni áöiir enn jarÖir hciinar voru seldar, eöa

áöiirenn konúiigiir tók viö veröi {leirra, og {)ó aö

ölinnsurnar seu færri emi áöur, vcgur samt {lessi

hagi af stólsjaröa sölnmii litiö upp á móti hagnaÖi

{leim seiu (laöaii er risinii, {icgar liiiö cr d, Iivörsu

velmegiin niamin hefír fariÖ fram síÖan, aÖ færri

vegita {>es8 erii orÖnir ölnuisii {mrfaudi, og aö sala

jarÖamia mcÖfram á {látt i veliiieguii {lessari eÖa

framrörnm yíirhöruö; og ()aö er {ní varta oflicrnit,

aö landíö og jaröirkjun halí nnniö {laö sem skólínn

misti viö söln jarÖaiina. 5aö er og aÖgætandi: aö

> {iciin eina iatínu skóla sem vör nú höfum erii
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altiri'i fiTrri lærisveiiiar emi i hiimm
, og

a?) 24 lærisveinar sem gengn í Skálliolts skóla

og 10 í llólaskóla höf^ii eiiii'iiigis 18 ró. Öliniisii

livörr, til saniaiis 720 rd., en aö [laráinóli iiii gáiiga

1,440 rluK r. s. lil Öliiuisaiiua
,

Jivi hvörr af 24

lau' 00 rbd. Eiiis crii latm keimaraima (sem im

crti 4) sligiii til 2,300 rbd. frá 3ti0 rd. í króimiii,

auk húsleigu og aiuiars, sem skóliim á aÖ gjalda

og sern (nf limdfógetaimm |)aim 3 Ita Desbr. 1833)

cr taliö til, að yfirliöfuö sb 5,740 rbd. ([). c.

lagareiita af 143,500 rbd.) á ári, aö nieÖ tölduni

1200 rbd. uppí laiin Biskupsins, er lianii fær af

skólasjóöinum siðan llólaskóli var tekinn af; aÖ eg

ekki tali um frainfarir [)ær, sein keniislaii hefir tekiÖ

sibaii skólarnir vorn fliitlir frá Skálholti ogllóliirn,

og allar viÖgjöruir fœöis og [ijóimslii skólapiha,

og mun sá liinii fyrri sljóninr liáttur , aö halda

skólanuin vi5 af jaröa afgjöldum, ekkí sizt liafa

ollab óreglii og giuudroða í þessu ^). ^aö luá

iiæstuin ráöa af oröum Jóns Eiríkssoiiar sjálfs, aö

einskoiiar trygÖ við Skálliolts skóla, livar hana

fyrst nain inentir, liaíi, eftilvill, meðfram átt nokk'

iirn [)átt I, aö haiui var jarða sölunni svo inótfail'

Íim, (sjá æfisögn hans bls. 10, 53 og 141); eii

aðal ástæðii hans þeírri, að stiptuniii gæti eigi

staðist við reiðupeniiiga tekjiir, heldur hlyti að

snkiia ens nauðsynlega handa sjálfri ser og keim-

iirnimm (saniastaðar, bls. 135, 141, og 150— 07)

er þegar fyrir lauiigu hrundið með rcynsluimi, síóau

skóliim var fluttur að BessastÖðiiin.

') Sbr. œfisögu Jóns Eíríkssumir, bls. 19. EngeUtofts

Skolc Annalcr 1813, bls. 182 og íl’.



230

5:i?> er n?) si^tistn ekki iiema missýn”*í?**<*

Prófastsiiis, er liami segir, aÖ skóla eigminiiin

liafi veriö fieigt lnirt fyrir ekkert aÖ kalla. er

sjálfsagt, aö allir n li sjá aö {)x*r li e fö ii oröiö ineirn

verÖi seJdar, liefön inen!i ekki verÍÖ svo fijálir á

ser meö að selja {)ær, og aÖ svo iniklii leiti

niá {)aö ciida í^^gja, aö skólínii hníi tekiö skaÖa

viö sölniia
,

sen jaröirnar á annaö borö álilnnr aö

hafa veriö eign haiis og ckki komiiigsins * ) ; en

hæöi er ílólagóziÖ armennt haldiÖ vel selt, og líka

iná enda sama scgja mn Skálholts góziö, se söln-

iiininii og k r Mi gn in s t æö u r n a r teknar til

gr e i n a ; kýrin og jaröarhnudraöiö vovii í {)á daga lögö

aö jÖfmi (5 rd. (>() sk. hvört um sig); pem'ngar

vorn, sem von var, næsla fáir, og {>á emi ekki

orönir almemit horguiiar - eöa verölags - nieöal

á landihn, en nllar jaröirnar vorii seldar i bendn;

og a?tla eg |>á aö eins góö rök seu til, aö kalla

Skálholts góziö, eptir {lessuin kríngnmstæöiiin
, vel

selt, er hvört jaröarhmidrað náÖi fullu gángveröi

sem {>á var, eöa 6 rd. í kiiranti, og fór jafnvel

framyfir hÖndlunar- eÖa vöru - (“taxta*’) - veröiö,

sem 1 hundraÖ á landsvisu (cÖa verölagsmælirinii

{). e. kýrin) |)á var í^). Að Skálholts góziÖ ckki

’) Smbr. /ínicsens isl* Hclterg. ble, 585'—30; J. Eiriks-

smiar æfisöf^ii , bls. 135 ng 101, og Engchtoft 8. et,

Sjn Aiiitni. Uiddani liiorstciiisons optániinnst rit,

bls. 23 — 25 og roÍknínf;In í koiuingslir. 29 Ajirii 1785.

Aft kyrvcrÖiÖ nlnicnnt, einsng verð nnnnrra Inndnura,

liækknÖi Inngt yfir 0 rd., eptlr uÖ söln skilinnlnrnir vorit

gjörðir 1786, keinur ckki þcssu innli við, því jnrða

vcrðið hækknðí ekki nö hehlur, fyrr cnn liíngt iiin lcið;
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var Rtílt umlir gáiigverí^i þess á {)eim líma, má og

vd rál!)a af ()vi, ah [)óað iiiai^ur taki liiiiiilraðu lötu

|>etis, eiiisog liúii er i jafiia&ar reíkuíugiiuin viHt koii-

iiiigsbreíiö frá 2í) Apr. 1785, (>. e. 7,212 Iiumlrub,

koina saint ekki út iieina 48,272 rd. í kúraiiti (legar

livört liundrab er virdt G rd.*). Og ()öað kúgylda

veröiö ekki liér se lalið með, vírðist saint óliætt ráda

inegu, al^ ílestur juröirnar haíi veriÖ selílar láiigt

yfir G rd. huiidra^iö, eiiikiiiii |)egar aö cr gætt, að

410 huiidruiS af eiiuni töldii 7,212 hiindrui!)um voni

eiin óseld 1883, eiiisog áÖitr er sagt (bls.G3sk.gr.);

kúgyldiii vnru líka orðin næsta fá á stólaiim (að

vituisburöi jafiiaðarreikuíiigs (less, seiu nýlega rar

iim getið, ekki iiemaliériim 300 talsins) ()cgar salun

byrjaði, en ()araðaiiki erii ()essir 43,272 rd. iniklu

niÍMiii peningar enn'áðiir (t 4 þætt.) var s^iit að

stóllinn með öllu saman gekk i raun og veí'u.

Væri landsdrottni, einsog Frófastnrínn (bls.

237'og V.) kennir, “frjálst aö selja jarðir til bygg-

iiigar með ()cím kjörum sem haiin uiiir bezt við'*

vildi eg láta mér ()á röksemdina (bls. IGO) gegii

()jóðjarða söluniii skitjast: að raargir bændur hafi

eiiiberan skaða af konúngsjarða söiiimii, “með ()ví

()að sera selt er lendir eins opt lijá (leiin sem rik-

cn þetta olli (>ví sjdlfðagt, uð ()eiiu, Bcm haldíð gdlii

iiu'Btuiii réiiitði sinuiu d enum undanföruu Imllæris drum,varð

liægra iiiu að kauim (u'gar liundluiiartaxtiaii var úr gyliU

gcngiiiii, og kaiipmenii fóru oð borga vöriirnnr (lueð (len-

ingiiin) e|ilir dbiimJnii ndttiírlcgii verðí (leirra.

’) Ariii Magmíasun cigimr Skdllioltaslóli , í jarðabiik

siiin! frá 1702, SOI juröir (EggcrB Schildcnmg^t Mb. 30,

og töhlur Nr. II og III).
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astir eru og inestar eiga jarðiriiar uiidir, ug eiii-

iiiiflt |)eir seiii búa ú eigmm) sJikra niamia bafa

0 |)t veslii kjÖriii, og iniklu verri emi me5aii kotuíiig-

inuin var eigmiö jöröiii, og {lar veröiir jaröarrækt-

imii livaö mimist ágengt”; og [iví er verr og miöur,

aÖ ástæÖH [lessi i sjálfri ser muii vera allt of söiiii.

Já, oss iiiá lir^lla viö aö imjnda oss, að Inndinu á

eiidanum vei'ði mestöllu skipt á iiiillum eiiistökii

mamia, seni ciiiúagis er umhugaö að mylkja þaö

sör til nota, en sjálfa þvi eba alþýðii til hrörn-

unar og iiiöurdreps; og h\örr sör [)á ekki, aÖ hfer

cr oröiö mál aögjöröa
,

eÖa aö timiiin þegar er

koininn til aÖ stemnia stigu fyrir íleiruin jarÖa-

kaupum og lögleysis frjálsræÖi jaröeigeiidaiuia,

og til aö ryÖja vegiii fyrir leiguliöuuum til aö

fá keyptar leigujaröir þeirra*)? En þessi ástæÖa

(sein amiars aö suiiiu leiti á eiiis við allra jaröa

sölu til amiarra eim leigubændanua sjálfra) riuSt

sölu þjóöjaröamia, veröur ineÖ öllu stuÖiiiiigslaus,

uiidir eins og greiöist úr ölluin þeim ílækjum,

sem skyldur og reitindi laiidsdrottins og leiguliöa

hvörs viö amian eru koinin i her á landi, og pen-

íngalán og veðselningar fara aÖ leysa fjötur þau,

sein lialdið hafa ieiguliöuiuim eiiis og laiidshúunuru

*) HÉIdi t*g aö innbiíar lands þesfia gælu Iioriö meiri

skutta cnn nú liggju ú þeiiii, vari mer næst geöi, u5

stinga iiiituí ökatti af þeim, sein íleíri jarÖir cigu enn

ábúðnrjorð sínn. Gæli skattur Jjessi Iiæklíað cptir fustri

tillölu jurðarliuiidraða ljölgiinar(en ekki ei»IÍr tiltulu aukins

afgjalds) t. d. uf 20 luiiidruðum auk ábúÖurjarður (einsog

tíundiii cr) 40 fískar, af 30 hundr. 60 f., af 40 bdr. 80 f.

og af 60 bdr, 100 f. o. s. frv. eða á annan þesskoimr vvg.

16
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frá íleBlu sem láp var í; emla líkn vegiir

liiiii nú sem steiuhir næBta lítitiy ef landseti vill

hera höiul fyrir höfuö sér, og færa shv lögin í nyt,

fuí þaii eru, eins og eg aö framaii (í 5ta þœtt. bls.

10()—115) hefi leitast viö aö sýna, teÖri meiníngu Prú-

fastsitis gagnstæö. En nýöi landseti niöiu' jöröina,

liefir lundsdrotiinn eins nóg fyrir sig aö hera i

byggíngarbreíiiiu og Íögunmn, og veilir honum

j)ví hægra aÖ koma jiví viö og fylgja {)vi frara enn

konúngi eöa umboÖsmÖnnum lians, sem hann Uenr

hetra tækifæri til að gefa landsetaniim aiiga og

sjá um rækt eignarjaröar siiinar; og lier kem eg

til {leirrar ástæÖu fyrir þjóöjarðasöiunni, sem enn

{)á eiiigiiin hefir viljað eöa getaö hrundiÖ, og sein

allra helzi á ser staÖ viö kouúngsjarÖirnar. Sá sem

hefir annarra jarÖir til uinsjónar (Administrator)

gjörir ser cigi lieldur alltjafiit svo mikiö far um
{)ær, eins og væni {)ær sjálfs hans eigii. Jetta er

nú eölí inaiinsins og breiskleika eiginlegast, {)ó aö

vísu nokkrir eigi aö síðiir ræki þessa sýslii fyrir

aÖra eins og fyrir sjáffa sig. En {)eir sem aptur

hafa umsjón yfir aögjöröiim iimboösmannanna ({). e.

Aintmenn og Uentiikammcr) hafu enii siöiir tæki-

færi til aÖ líta eptir meÖferÖ jarÖanna; {)eir geta

ekki svo mikiö sem ráöiö viÖ {)aÖ, {)ó lekjnrnar sfeu

goJdnar ööruvisi af landsetiinum lil umboösniaiiii-

anua enu uinboÖsmeun gjalda {)ær aptur í sjóÖ

koniiugs, og eru enda stundiim iieyddir til aö

senija á {)á leÍÖ viÖ mnboÖsmennina ,
til aÖ gela

fengíö |)á sem eru memi til aÖ standa stramii af
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umhoíiimi '). Umhohsmenuirnir fá ehki einángis

sjöUiing af Bptirgjaldínu og f)ar)an af ineira (svo

scm fimliing og fjör^iiiig)^ stundiim vegna eklu

ú öÖrum, sem hæfir eru til umboÍÍsmauua, lieldur

og ábata þann, er gjald og sala landauranua gefiir

j>eim færi á aÖ njdta. ber viö, aö haldin erii

uppboö ytir afgjaldsaiiraua i skyudi, svo að umboðs-

mennirnir sjálfir verða hæstbjdðandi fyrir Íítið verð,

etla setja þeir afgjaldið í kaiipstaðina, og er þá

Ijárhirztunní ekki hliTt við að greiða nmboðsmanni

vörunutniiigiii eins og frekast er kostur á. Yfir-

höfiið munu uniboðsmenn sjá iim, að ábatinn hvörki

lcndi hjá landseta nb lánardroUai, ef hann, með

veUindum tilsýndar, getur orðið f>eirra, og f>ó

háðir f)cír, i hörðu ániuum einkanlega, htjóti að

verða fyrír skaða, landseti nosni iipp og jÖrðin

byggist ekki, muii umboðsmaður samt optastnær

biía svo uin huútana, scm von er, að liann verð!

skaðlaus. Getur f)á nokkuð verið náttiirlegra
,

enii

aö f)j()ðsj()Öirnir vitji komast bjá f)vítíkum skaða

og (iliÖppum
,

eða verðiir nokkurt betra ráð ti!

j)ess, enn að selja f)j()ðcignirnar , ámeðaii f)ær erii

í svo Iiáu verði, og setja kaupverðiÖ á laga rentu?

5ess er einnig getið, bæði í rili Príifastsins

og optsinnis hor að framan, að landinii er lítill

aröur að illa ræktuöiin) og vanhirdtum leigujörðiim,

1) ^annig er sngt, að uiiiboðáiunðiir fieirra 25 jarða

8i!in komíngur á í Stríuula Býslii, af f>ví f)ar var ekki

neina um bann cliin að velja, baíi 2 Qárð. sntjors fyrir

1 rbd. 0 sk. r. s.; ábatast Itann f>ar, ef satt er, næstum

3 rbd. á siiijörlclgu hvprs kiígyldis, cplir f)ví gángverði

8cm emjönð nii er í.

16 *
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og nh J)al^ f)ví ekki eiiuiiigis iiiegi vera eigaiuluniiin,

lieldiir og laiicliim sjálfii bersýnitegur hagna^iir, u^

slíkar jarMr s^ii aeldar og koini í jieirra inanna

eigii og iiinsjón, sein ekki einiingis njóU góris iif

árs-ávexli Jieirra, Iielclur eiiinig nin leiö af verö-

liæbinni
, J).

e. að J)ær veröí eignír úbiieiKlanna

sjálfra; og mun J)að af reynslunni auösært

e i n s á I s I a n (1 i s e m a n ii a r s t a ð a r

,

aö eigi verÖi

affarabeira aö stjórnin fnist við atvinnii vegina, og

sörílagi jaröarræktina
,

enn aö Jiegnarnir sluitdi

haiia sjáliir, og haíi til J)ess frjálsræÖi sem J)örf

gjÖrist. ^etta lætur stjóriiiii ser eiiinig skiljast i

tilliti til koiiimgsjaröaniia hbr á landi, og J)ó
liiíii

Jmrn ails sins við og vel gæti brnkar) pciiingana

sjálf, lætiir húii ser J>ó lynda, aÖ fa minnstaii hliita

J)eirra goldin útí hönd
, en gefiir kuiipendiiin kost

á aö lialda tveim J)riðjúngum J)eirra aÖ láiii — uf

J)vi húii veit aö J)etta er landinu til J)arfa, og að

bóudiim fyrst J)á gjörir sbr far um aö halda býli

síiiu í verÖi, svo nóg veröi tii endurgjalds látiiim,

Jiegar liaim er sjálfur búiim aö eigiiast J)aö. — Eg

er aÖ vísii ekkí færr til aö dæma tiin, hvört J)aö

sem Prófasturian (bls. 170) ber fyrir sig — “að

nærri J)vi alJra rikja dæmi hafí svo yfírfíjólanlega

leidt i Ijós, aö rikis eigniraar sbu ekki betur geymdar

eptir aÖ búiö er að draga J)ær í gullhúsiÖ, eiiii

ámeöaii J)ær voru í fasteigiium til og frá um laiulið” —
á við peiiingabriikun Danaríkis; eii eg efast uin,

að j)að gcti gyldt eiiis almeimilega og Prófastiirinn

meinar , eða yfírhöfuð án margra og mikilvægru

iindautekninga. Allir sjá, aÖ rikisstjóriiin einhvör-

staðar verður að taka J)að sein liim J>arf tneð til
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iiau^sjiija siniia, og er fiað þá gömiil og söiiii

fra;ði: að bclra sö lijá sjálfum sðr að taka emi siiiii

brööur að biöja. Á |>etta aör vist ekki livaö sízt

stað við peiiíiigaláii fieirra rikja, sein eiga koat á

að selja rikiseigiiirnar fyrir “geipiverð”; og eiiisog

iiýiiefiul atliiigaseiml Pröfastsiiis f)ví keinur illa

vi5 í lillíti til sölii koniíiigsjaiðaniia á Islaiuli nú

scm steiidiir, eiiis sh eg heldur eigi betur, eiiii að

jarÖaverÖið, eða laga ávöxtur })ess, sð eiiis vel

geyrndur i “gullhúsiiiu” eiiisog jarða afgjaldið áður.

Er tðð athiigasemd Pröfastsiiis og nokkiið svipiið

jicírrí ástæðu möt sölu koiuiiigsjarðanna
,
sem eg

líka hefi heyrt: að aiidvirði konúngajarðanna sh

tekið iiiní fjárhirzlii n'kisins, án ])ess að til greiiia

komi, að það sð heðan koniið, eða áii ])ess ])að

síðaii loði við fjárhírzlii landsins eða jarðabókar

reikiiingana
, emi síðiir að peningar þessir koini

landinii að lialdi; ])vi mðr skilst ckki betur, eiiii

að bæði f)etta serettast, og að Jandíiiu að öðrti leiti

megi staiida á sama, i hvörjuin reikníngiim grein

er gjÖrð fyrir peningiim |>eim , sem laudsbúarnír

eiimsimii hafa goldið fyrir teðar jarðir, og j)að

|)vi fremiir, sem ])eim sýiiist vera driunbs um að

iiýfa sér j)ann kost sem koriiíiigiir gefor jjeirii — að

inega Iialda mestöllu kaupvcrðiiui að láuí — ciiisog

})cir væru ekki láiis ])urfíuidi. Vegiia þess geta

þeir og því síður væiit meira liagiiaðar af jarða-

söliimii euii jieim {laiiiiig er gefími kostiir á, sein

eiiigíiin efast lun, að jaröirnar eru koaiinga

eða r iki ss tj ö rii a r i II 11 a r eu ckki landains

eða I a nd s b 11 a II n a eigii, og þessir jiví fyrst við

kaupin eigiiast þær sein peninganna fullt igy’ldi.
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Öðru máli gegtiir um {>ær eignir, seni vali k^nni

uni að vera, hvört {)a?r ineð réltu heyra koniingi

tíl eða landinu sjálfii, eins og í orði er iim stóla

eignirnar (sjá bls, 2i|$S) skir. gr. 1) og kluiistra gózíii,

er nokkrir vilja láta lutulið eiga tilkall til, og hera

fyrir sig gÖmul iconúngsbref, svosein 2 ge(iii 1542

(á “í?or Fvue Aften prœsentationls' o: fórnartlag

IVlaríii, 21 Nóv.) um latimiskóla á Helgafelli og

Viöey, og barnaskúla n 5ykkvabæar- Skriðu- og

Kirkjubæar-klaiistnuii , og hið þriðja geíið á Jóla-

clagiii sama ár, ^Vð eiiigínii latiiiiiskóli skiili vera

á Viðeyarklaustri”, iirn leiö og gjört er ráð fyrir,

að skólar verði liafðir á öllum hintun klaiistrumun

;

eii aiik {)ess að lun {>eUa má segja, að ráðstöfuii

{)es8i sb gjörð áður eiiii klaustriii við siðaskiptiii

1557 iirðu koiiúngs eign, og liann fyrr sem siðar

hefir haft eignar umráð yíir {leirn, skilst inðr ckki

að [letta vafamál, (ef svo skal kalla), sem steminr

geti orðið röksenul áinóli söln klaiislirrjarðanna, |)ar

nú er öllu Öðrii að skipla, emi {legar jarðir Skál-

liolts stóls voru sehlar, máske iiokkuð ofbrádl, að

tillilutuu rikisstjórnariimar.

Hðr að auki \ irðist mer, sem PróFasturÍmi byggi

á ráagrí imyiiduu luii eigiii s tj ó r ii a r h a g Islands,

er liami {lamug mótmælir sölii kQmiiigsjurðamia;

mer virðist sern hann gjÖri ráð fyrir, að sljónún

láti landið tifu og deya við eígin efni {)ess, eða

fari eptir {)vi, hvört rikis imitektiniar uf laiidinii

jafiiist við (ballancere) kostnaðín til {less |>arfa,

áðiii’ eim nokkru er varið (il ])ess af ríkissjóðimun,

}). e. fari ineð j)að eiusog nýlendu sína (Colonie),

eu ekki sciu væri [>að eiU lundæini rikisiiiH (Pro~

%
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iúnds), sem nyti örlætis stjórnariimar sfer til gagng

ng þarfa áii tillits til ríkis iiiiitektaniia af ])ví.

Væri þessu nú f>annig varið, kyniii Prdfasturinn að

vtsu sýiiast að hafa nokkuð til sins máls; en það

er óðrii nær, og má fiverláinóti fullyrÖa, að Island

hali ávallt iiotið sómu, ef ckki meiri, iiáðar konúnga

enii luii ríkis umdæmin. ]^að er einúngis incð

tilliti til kaupverzluiiarinnar að landið heíir fengið

nokkurn nýlendu svip, en f)að fórst fyrir að f)ví í

íleirn yrði komið á sama fót og nýlendum ^), og

er skóla stjóriiin og skólaráðstafanirnar þess Ijós-

astur vottur, að stjórniii ekki mælir við oss kostii-

aðin eptir tekjuiium: |)ví f)ó vðr nú vildiim gjóra,

að íiin væri komið fyrir SkálhoUs jarðiraar hðnim

t)0,000 rbd. r. s. ,
eba framundir 02,500 rbd. r. s.,

sein er innstæða til 2500 rbd.árs reatu, erkonúngur

í breíi sínu frá 29 Apríl 1785 hðt skóía (1500 rbd.)

og Biskupi (1000 rbd.) til eiidurgjalds fyrir tekj*

uriiar af jörðuuum, og eins fyrir Hólastól á að

gizka 70,000 rbd. r. s, [og varla mnn það geta hærra

koinist, enda þó ver viidiiin reikna andvirði þeíiTa

fáu jarða meö, sein enii ern óscldar og tiiheyrðn

stóluniim, geti ekki verð tiundanua, scin komu

iiiulir konúng, bæzt her viðj, vantar ]>ó 13,500 rbd.

Iiöfnðstól, eöa 540 rbd. árs rentii nppá fyiTteðaii

árs kostnað (5,740 rbd.) lil skólans.

5að er því svo lángt frá, að landinu geti orbið

iiokkiirs óhags eða skaða von af f)vi, að árs tekjur

konúngs af jöröiim hans her (nominatim) n'riii við

sÖlu þeirra, uni leið og ríkissjóðnriiiii ábatast við jiað

') Sbr. æfísogu Jón« tiir/kssuiiar ,
bls. 75.
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8T0 töliiverdt — aö f>aö {ivertámóli gelur orðií^

|)esR skaÖi, eiiis og {)að væri ösannsýiii mesta, ef

stjörniniii ekki væri Ii5r eins lieiinilt og i Öönim

umdæmum rikisiiis, aö leítast við á {>eniia liátl aö

sæta sfcrhvörju tækifæri lil aÖ létta nudir byröi

rikis fjárhirzliiniiar
,

og bæta meÖ því liag {icgiia

siniia og innbÚR lands {lessa. Gjöriiin viö aÖ sijúrníii

haíi DOtM) dala afgjald á ári af koiinngsgözinn sem

eptir er óselt hér á landi, eii aö fyrir [laögætii fengist

S00,()00 rbd. (sein mun koma nálægt {>ví sem áöiir,

bls.lSG sk. gr. var gizkaö á aÖ væri verö allra {ijóÖjaröa

landsins, ef hvÖrl biindraö væri selt fyrir lOSpesíur).

Látmn nú {>essn fé verja, livört heldiir sem vilt

til lúkníiigar nokkrii af ríkissknldum, eöa til vaxtar

penhiga, ejitir seni ásteiidiir; hefir {)á sijórnin, nm

fram þaö sem húu haföi nf gózinu óseldii^ 3000 rbd.

áári, eöa 12,000 rbd. (sein er reiita af 300,000 rbd.)

á ári i staÖiii fvrir 9000 rbd.
w

Væri nú nokknrr sá, sein gjöra vildi ráð fyrir

aö {>eir tiinariiir {>ó kynnn aö koma, aö stjurnin

sæi sig uin liönd, og tæki fyrir aö láta tekjnriiar

ráöa kostnaÖi til landsins {>arfa, {>á iná {>vi ineö

enn{)á fullkomnari vissu spá
, aö verö konúiigs-

jaröaiina, sem vaxtarstofii laiidsins, verÖi talið ineÖ

tekjunnm, og veröa {)á eins landsins kjör {>eim innn

betri, sem eptirgjald jaröamia cr mimia emi árs

rentau getur oröiö af kaupverÖi {>eirra.

]þaÖ er emi fremiir augljóst af {>vi sein áöiir

er sagt, aÖ iiiiibúar landsins eöa kaupeiidiirnir sjálfir

eiga peninga {>á sem {>eir verja til jarÖakaupamia,

cins og eg líka vænist aÖ hafii fært sÖiinnr á^ aö

peniugar þessir, aÖ {>vi leiti {>eim ekki er til {>essa
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varií), cru ^'firhöfiið aíi tala látnir liggja arölaiisir;

og leiöir f)á af {)cssn að landið græðir viÖ sÖlu

koiníiigsjarðaima allt jarðaverðið á 25 eða 35 ára

frcsti, (f)egar gjörl er ráð fyrir, að f)að iiái sér í

eptirgjaldiiiii á fiessiiiii thna, og muii óhætt að ætlast

til f)ess ,
cf sjálfseigna fjÖlguii og veðsetiiiiigar

styðja að f)ví); og er f)annig bœði jörðin og jarð-

arverðið á saina tima komið i eign kanpandans;

einsog lika allt afgjald jarðaiina, eptir að konúfigiir

er búinn uð selja landsmönnuin þær, viiinst land-

iiiii, er f)að áður gekk útúr f)ví inni rtkissjóðiii.

^egar nú loksins aðgætt er, að þetta sama jarða-

cptirgjald, ef f)ví væri safiiað og sett á vöxtu, tvÖ-

faldur innstæðuna (jarðarveröið) á Íivörju eptirfylgj-

anda jafnlanngu timabili: svo hlýtur það að vera

öllum i Hiigiim uppi , (il hvc mikils ábata fyrir

landsmenn jarðasala þessi er; og enda þó nú teðu

eptirgjaldi ekki væri ælið lialdið þaiinig saman,

heldiir að iinkkrn eða öllii leiti varið til annarra

iiaiiðsynja, iiiá það eigi að síÖur heita tölnverðiir

styrknr lil velgeiignis eða gagns og nota landsbúuniiin,

og er f)ó her ekki gelið frainfara þeirra í ríckt

jarðaniia, sem sala þessi og veðsetningarnar æltii

af sðr að leiða, og alls þess ábata sein þaðan er

að vænta.

2. En — mer viröist sem Prófastiirinii færi

sðr ástæðnr í iiyt sem öllii freiniir veikja og skaða

inálstað haiis, hvörsii góðiir sein liaiin annars hefði

verið, enii bæla, og ælla eg þetla einkuin nm J)á

ástæðinia gegii fijóðjarðasöliinni sem hann hefír kald-

hamruð úr ei gin ei gii ar n o t ii n u m fy rir land og lýð

(bls. 168 -Oí)), þar hann segir: “En eiiis er tví-
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fiýiti á hvaö laiidiiiii 8C |)að hollt aö vcriö er aö belja

|)j(>ðeigiiirnar ár frá ári, j)ví |)(S (>aö sö boriö fyrir,

aö
J)á fari jaröirkjunni mest fram er bændur eigi

jarÖirnar sjállir, er [)eir búa á, j)á er fyrsl, aÖ

reynslan ekki staÖfestir j>aÖ nærri allstaÖar — |)v{

bæöi er |)aÖ, aÖ [>ar sein náitúran er meÖ jaröirkj-

una og memiíngin er komin, [)ar iniÖar heiini áfram

og lagræringu jarÖanna, livörr sem [)ær á; enda

gefur aö skilja, aö ekki er unniö fyri gýg, [)() ekki

eigi |)cir Jaröiniar sjálíir sein þeir búa á, [)ar sem

inenn i'á aÖ sitja á jöröutuim og brúka sem [leir

æltu æliláiigt og stumlimi iiiöjar [leirra eptir þá,

og lengra komast memi ekki, [)6 þeir sjálfír ætlu

[)ær.”

^aÖ væri hörmulegur vottur (imemiskii, [>ánka-

og frHmtaksleysis Islendi'nga, ef satt væri, aö jarÖ-

írkjumii ekki færi belur fram [)ar seiti hæiuluriiír

eiga jaröirnar sjálfir, eii [)(> [)eir sitji á annarra eign;

[)aö sýndi (Sheyrt hugsminrleysi iim eigiö gagn,

[)areÖ öllnm niönniim er eiginlegt og geöfeldara

frumar og belur aÖ rækjn siU gagii enn annarra;

[laÖ sýiuli fitakt framtaksleysi i aö sliinda hvnö

gagnlegt er og iiytsainiegt ylirliÖfuð og inerkilega

(Smcmiskn og (ídugnaö laiidsbúamia viö [)ami eina

bjargræÖisvcgiii
,

seni [)eir geta reidt sig iippá og

ætiö fá ai^notið; og ælla eg Islemltngum [)ví vera

öllu meiri niínkuii enn S(>ma f, aö staöliæft cr tippá

[)vílika — inamilegu eÖli svo öldúngis gagnsta'öa —
reyiisiii iim jaröirkju mamia lier á landi; slikl

hlýlnr og aÖ baka eiuim gi'xÖa inálslaö eÖa tilgángí

(sem eíngimi gelur veriö saiufærönri iim bjá iiiíiuiin

heiöraöa imSlsluÖuinaiitu emi sjálfur eg) öllu iiieira

1



á

251

skaða enii gagii
;

{jví eg veit ekki neiiia dlirifaineiri

iippörrun lil jar^Hrræktar enn þá, aö bóiidinn einii

taki öll latiii vcrka siniin og uppskeri nllan ávöxt

og ágóön haiulana sins, og ekkert fremur lienni

lil niöurdreps eöa eíliiigar atorkulejsis vors eiiii

hiÖ gagnsticÖa, og alla {)á fræöi, sein inælir fraai

ineÖ {)ví eöa leigubrúkuniiini. Aö vísu lætiir Pró-

fasturinn í Jjósi , aÖ sú re^ynsla, sem hann styöur

sig viÖ, ekki sö alinenu — “aö reynslan ekki slaÖ-

festi pað nœrri allstaöar”; eii hvörnig getur

haiiii f)á fengtö af fler aö hyggja á heiiui {)essa

ótrúlegii sögusögii iim eigiiieiguar brúkuiiiiia, eöa

{)essari sögusögii til styrktar aö nýta {>á athtiga-

semd: aö jarÖirkjuuui iniÖi áfram {)ar sem iiáUúrati

BÖ ineö haua og rnemuugiii sö komiii á, hvörr sem

jaröiruar eigi? Sö reynsla sú, sem lil var vituuö,

ekki alinenn, saiinar hún ekkert, og se ineiiiíiigíii

sú, aÖ iiokkrir eöa fáeiiiir irki eiiis vel aniiarra

eigii seni síiia eigin, |)á veröiir {)essi reynsla Pró-

fastsins (eöa re^nslu ástæöa) eiiistök, og frábriigöiii

{>ví sem iiátlúrlegast er og allmeimt viðgcngst, og

{)essvcgiia niálstaö sjálfs haiis lil huekkis (exceptio

firmat regulam) og {)á samsinni eg hoiiiun aö sönmi

í |)ví: aö jarÖarrækt vor yfirhöfnÖ sé í ótestrí,

aö einstöku bæiidur hirÖÍ um amiarra jaröir eiiisog

væru |)ær sjálfra {>eirra eigu
,

eu aptur aörir vau-

ræki sjálfseiguíir og áhýlisjarÖir síiiar, álíka og {)eir

sem sitja og nýöa lúöur annarra eigii; en einsog

{)essir inunii vera úrgángiir bæudasíéUarinnar, sein

belur væri uppræUiir meÖ rótiim, svo eru og hiiiir

eiiivnla liö heniiQr, sem ÖÖrum freniur veröskuldu

aö bilja n sjálfs eign og búa aÖ {)eirri jörðii, sein
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])eir liafa lagt mcsta og lengsta rækt vi^, og ættu

allir landsdrottnar að gefa þvilíkuni inönmim kost

á áb kaupa áb^li {leirra ^).

M Kg víl rkltí drnga diiliir n, að einii nf ctutni árcid-

aiilcgiislii og g.'ignkiiniuigiistii Idndiiin voritm Íicfir f>'rir

sköiiiniii skrifad niér n þcssa leiÖ, lil ennnindn iiierkis

iiiii, u5 leigiiltníkiinin ekki yrirhöfnÖ stnndi jarÖnrræktinni

iu‘r í vt'gi : *^]ldlnsldll og HeynisfnÖHrkl. áltii næstiim nlln

Skngnfjnröiir syslii. IVu ern sldlsjnrÖir [)ær f}rir lanngn

scldiir, rn Inörgi erii jnrðir verr hirdlar enii í Skagn-

fiiði og í (iiingri sýslii IVorðiir- og Anstnrnnitsins vcl-

ini'giin ininiií, og {)d er hnii ekki vcrri kostiiiii hiiin nf

niítliirnnni enn lunnr'*; eii þctln dæiiii cr svo Inngt fnl

að lirekjn ineinfngii infim lun eigin eigiiar notin, að intT

virðist {>að niiklii rremiir sfyrkjn hana : Sýslnn átfi

na'stnin fdnm leignhændur, þáiigaðtil farið var að scljn

lldln gd'/ið 1802, en kliuisitiirjai ðirnar {>ar erii emi {)á

dseld.ir. Ad grt eg ekki gjörl i'jíð lýiir, jið meiTÍ jillir

lcignhændnr lldla jarðannn haíi gefað ke^'[>l {iht, mi a'fla,

c|itir i'fnannn og téðrn knngninsfa'ðmi ásigkmniihigi

,

nð flcsíir leigiiliðar {icssir sén leiguliðar cnii, og að

jai'ðiniar að iiiiklu Icili linfi lendt hjá {)eiin eitiiiin, sein

ekki létu {in sitjn við lietri kjör, eiiii etiiUÍnn nðiir, liöfðii

öll tök á nð þrciigjn að þeini iiieð e(if irgjjihtið , uð láfn

þá ^Unka lieiinn'’ o. s. frv. i‘]ii inér skiUt lika dável {)etfa

ásfnnd jni'ðnrræklarinimr i Skagafirði af lýsiogu {leirri

scin Kggert Ohifðsoii (f ferðahdk siiiiii liU. 087) gefnr

ylir Skagnrðíiign: ^*nð þeir kjdði hcldnr að vera á flakki

og að |iránga ineð hcsfa og vörnr eiin nð víniin og ga'la

hiía sinnn; að {)cir séii i'iiir inestn grohtiaríir, lineigðir

til dr;»’kkjii8ka|mr, áflogn, lansúiignr og |)j'e(ta i kjiiipuiii

og söliun III. fl.’^ (shr. hls. 737—30). Animrs her {leffji

dienii sannnst vitni lun , nð {>að er ekki dlýrisyiijii, er eg

nð fraiiian (t 7dn þæUiniini) heíi keniit leignliníkmiínni

iiiii flcstai' þxr lamls úregltir, sein vaiirækt jarðuriiiiiar
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alUtaÖar ú IhikIíiiu, geftir in^r eiiisvel skilja;

eii að [>a^ staiitti á sama heiiiiar vegiia hvörl ábú-

ciidiir sjállir eiga jarMniar eöa ekki
,

“[>ar sein

náttiiraii er meö haiia og meiiiungiii er komiii á'\

er mör óskiljaiilegt. veitir liægra aÖ irkja eiiia

jÖrÖ emi aöra: laiulslagiö, hægö til uödrátta, góö

eplirdæml, nákvæm umsjóii eigendanna og inargt

aiitiaö oltir mikils mismunar í fiessu tilliti á ymsum
stööum og í ymsuin sveitum; en aldrei og hvÖrgi

kemiir ^hiáttiiraii ineÖ jarÖirkjuna” eÖa “inenníiigiu'*

(il heiinar sjálfkraía eöa aÖ orsak a f a ii s ii, og

[>ó aÖ framfai’Ír i jaröirkjunni hljóti að vei'a livönt-

tveggju samfara og fylgja eiiisog vcrkaa orsök, [>á

liefíi' Prófustiiriuu i rauiiimii ekkert sugt ne sannaö

ineö [)v/, nenia lesendiiniir iiin Iciö söii fræddír á,

livaö aptur framleiöi og styÖji teöa jarÖirkju, iiált-

lirii og meuiiíugu; og er eg satiufæröur um, aö

sjálfur liaiiii eptir betri yfirveguii viöurkeiiuir, aö

liiÖ vissasta og ypparsia lueöal til [>ess sö: aö

Iivörr irki jörö síiia sjálfur, og [>aÖ ekki sízt hvaö

koiniiigsjaröiraar siiertir, |>ví hvörgi hvetur leigu-

briikiiuiu (eöa meöferð jarðauna af landsetuin kun-

lings) meirr lil sjálfseignar eiiu á [lessiim jöröum,

scm aÖ altra sögu viöast hvar eru lölegar setiiar

cuii bæiida eiguiruar, [>ótt lcigubæiidur, eitisng fyrr

licfíi' í lör með ser, incð því þuð 1/ka cr uð sjá b:cði af

iiyiicrmlri ÍerÖabdk, sem og; af ÓIuvii ferðabúk (bls. 271

sbr, 213—11, 2fíl—G2 og 324— 2fí) að Skagfírðíiigar ælíð

hafa verið fremstii* i ilokkí tll uð vaiirækja laiidíð og

fíakka uð sjdiiiim, suður á laiid ug vcstur uiidír Jdkul,

sjálfiim scr til skaðu og vanvirðu.
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var á miiiiist (í 7 f>æUiiuim og v.), sæti f)ar betri

kjöruni emi aniiarstaÖar , eii fietta er aptiir f)vi

Ijósari vottiir fiess, aö leigiibriikimiii er landinii

skaövæniii enn sjálfseigiiin , sem leigubnikuii kon-

língslandsetanna kemur sjálfseigniiiiu nærr. M^r

skilst eigi heldiir betiir, enii ab liaiiii sjálfiir annar-

staðar i riti sínii láti f)etta ásannast og ^jöri ráb

fyrir, aí) leigiiliöar að venjn öllii freinur liafi eigin

!iag eiin gagii landsdrottins eða jarðariniiar fyrir

angnin, 1. a. m. á bls. lí)5, 201 —202, 20(1 og

2;ií5—34, hvar mer viröist fielta nógsarnlega vera

hrýut, bæöi meö tilliti lil ja V ö a V r æ k t a V i u u a r

yfirhÖfnÖ, j a rö arliúsa n n a og kiígyldanna,

ekki einniigís á bæiulabýlunum , heldiir og sörilagi

á emhaHtisjörönin prcstanna, og œtti þeiin f)ó
ekki

sizt aö vera hiigfast
, að elska nániigan og efia

hng annarra sein sjálfra sín; en hvört þcir nti

betur eiiii aÖrir halda boðorÖ f)eUa eða ekki, f)á

sýiia j)eir f)ess f)ó,
eptir sjálfs Prófastsins lýsingn,

l)ls, 102—03 og 204—2J1, næsta lítin ávöxt, þareð

hæbi “()eir og aörir sein fengið hafa hönd yíir f)jóð-

eigniinnm'’, til eigin hagsmuna og ávitiníiigs, nýða

hiis fieirra, skóga og aÖrar laiidsnytjar til óhæt-

anlegs tjóns og skaða eigeiuliim og eptirmöniiiim,

og gefur öllnm af þessii að skiija, hve hoUt það

sð fyrir land og lýð, eða ábatasamt eigendiinum,

að þjóöeignirnav, þar sem þannig er raeð f)ær farið,

ekki erii seldar ámeðan jiær eru í nokkuriivegiu

verÖi, og yfir liöfuð hvörsu völlt sú ástæða er, sem

Prófastiirinn tekiiraf reynslunni fyrir cfasemdum

síiuiin iitti betri framfarir jarðirkjiuinar, þar sem

bændiir sítja á sjálfra siiina eign lieldiir emi á
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niinarra; eiula cr mér {)að óskiljnrilcgí, aé rcynslnii

ckki skuli liafa sniuiaé lioiuun luð gagustætia i Ariiesa

og Ráugárvalla s^'sliirii, siéan Skálholts gózið var

selt. Sarna er aÖ segja uni verkauir kouiíiigsjarða

soluunar í Giillbriiigti s^slu; eg lieíi þegar sérílagi

uefiit Brekkii og Elliðavatii og uúorðua eigu Jóns

Ilelgasoiiar i Garði, sem allar vorii koiiiiugsjarðir

áöiir, og lek iiii (aö frásögii {)eirra sein lil {lekkja)

liér aö aiiki eiiiiiiigís liiö fjöröadæiniö af Ylri-JNjarövík,

sein í eigii koimiigsius var oröiu svo níÖiirnýdd og

af sér geiigiu, aÖ luiu varö ekki bygö, neina ouni-

iugjiini eiiuiin, og var liúii {)ví og um {)ær inundir

kölluö “Sultar- Njarövík*’; eii {legar biiiö var aÖ

selja Iiaiia iiokkrii e.ptir aidatnóliii sciiiiistu , för

Inin {)egar aÖ rélta viö, og er síÖaii komið reisiiglegt'

príbýli {)ar sein áöur ekki gat lifaö neina tæplega

eiii böuilainyiid, og jöröiii orÖiii eiulivÖr hiii falli'g-

asta og gíriiilegasta í hÖiulum eigiiarmauiisiiis.

Eg {)yrfti {)á ekki aÖ hriiida {)eirri efasemd

Pröfastsiiis um eigiiieiguarnotiii, sem hauu {laniæst

dregiir af lífsfestu jaröniina, ef eg ekki ött-

aÖist, aÖ húii öinaklega kyiiiii aö {>ykja uokkruin

leseudauua álillegrí: {)aö er að visu satt, aö bænd-

nrnir ekki viiiua fyrir gýg, {)ö {)eir eigi ekki jarÖ-

iriiar sjálfir^— ef “{)eir fá aÖ sitja á fieim og bnika

sem {)eir ætlu æfiláugt og iiiöjar jieirra eptir {)á”,

eiusog líka nokkiiö er lil hæft í, “aÖ {)eir ekki

koini&t Íeiigra {)ö sjálfir œtlu {leir {)ær”; en bæÖÍ

er {)aÖ {lessari ástæÖu til huekkis, sem þegar er

sagt, aö {)aö sé inauiiitium eölilegast og geÖfeldast

aö leggja meiri rækt viö eigu sjáifs síii enn auiiarra,

jafiivel
f)ö

hanii megi iiýta sér eigu aiuiars rnaiiiis
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seiii síaii eigin, f)vi' þeUa mega, að heita má, koii-

iMigs laiulsetarnir
, og fiira [)ó manna verst me5 ^

Jeígujarðirnar; lika er f)a5 ofhennt, at) leigiiliöarnir

yfir höfuð megi fara með hiijaröir siuar einsog
« 4

fieir ætlu þær: f)ví auk fiess að fieim optastnær

erii settir, ekki einúngis leigiiskilmálar, heldiir og

meöferöar skilinálar í bygggíiigarhrefiinuiD, sein jieir

verÖa að fylgja undir ábúöar töpun (sjá ritgjörð

Fröfastsiiis, bls. 152 og svo eru sum eignar

iiotíii i raunínni annaðlivört að nokkrn eÖa öllu hjá

eigandanum eöa latidsdroUnÍ sjálfum. ^aiinig skipta

[leir báðir hvÖrs árs ávexti ámiUi siii, landseti

geldur lirlega landsdrottni fyrir brúkunlna laiidskuld

og leigiir, sem hann ætíð má liafa á reiðuiii höiiditin

1 ta;kan tima i áskilduin gúðuin og gylduin land-

auriiiii. Gjöld fiessi raega verða bæði landsetaiium

og jörÖimii fiúiigbærari eiiu svo, aÖ inikilla jaröa-

höta geli veriö aÖ vænta, eiukiim ef kenniiign Prö- '

fastsins, sem áöur var getið bis. 237—38, er fylgt:

^^aö laiidsdrottni sö frjálst aö selja jaröir til byggingar

með f)eim kjörum, sera haiin unir bezt viÖ”. Eptir

Pröfasisiiis eigiii játniiigii (bls. 16«) er fiar hjá

^Uandaura eptirgjaldiö” — sein f)ö gengst niest viö

inaiina á milli — ^^erfíðast af ölln'', eiiis og líka

sjálfir laiidaurarnir eru ^^máUarstölpimi uiidir öllu

bjargræöi okkar” (bls. 1«7); f)ví er trauöskiliö, að

laiidsetar f)eir, sein laiidaiiruaum eiga aö svara, og

eiga uppliæð gjaldsins iindir velfiöknun ýtinna og

ágengra laiidsdroltna
,
komist ekki lengra, f)ö þeir

æltu jaröirnar sjállir. Að landsdrottinii að ÖÖruleiti 'W

eiiinsamati hafí öll eignarumráð jarÖaiiiia og sð
;

í sjálfs valdi aö seljii og veðsetja ]>ær o. s. frv., er
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i angnm nppi, eiiisog líka IivÖrttveggja ^otnr

liaft afleiðíngar fyrir ábúatidaii. Yerði Íandsdrottíiui

sjálfur jarðiiæöislaiis, |)á á sá, sem þegiÖ hefir jörö-

ína að homim til ábúöar, einsog fyrr var á míniist,

cnda iindir kringnmstæÖniiutn, hvörlhann lika, [)ess-

ararorsakarvegna, fær aönotiÖleigubrúkunarinnar um
liinn ákveöiia tima (snib. 5ta {)átt. bls. 115—118 og

7 {)ált.). Eins er f)aÖ mjög tiökanlegt i Danmörkn,

og getiir einnig átt her viö, eplir Lbrb. Kap. 12,

aö lúnir og ÍasburÖa jaröeigendnr gefa jarðir sinar

meö ser til franifæris, livÖrjiim sern bezt býöur,

og er {)etta {)á eitt {)að sem {)ví getiir ollað, aö

ábúandinn veröi sviptur býlinu, eða megi víkja

fyrir kaupaiida, {). e. {)eim sem próventuna tekur*

Loksins felliir efasemd {)essi, eöa (lífsfestu) áslæða

nin koJl viö Jeiizkn þá, sem áÖiir var getiö og

Rem víða er koinin á, aÖ byggja ekki jarðiruar æfi-

lángt heldur eplir samkoinulagi
,

“svo lengi seni

landsdrottni og leiguliöa um semur'’, ámeöan land-

seti “tekur heima” o. s. frv, , og erii aiinarsvegar

heldur eíiigín lög fyrír, að landsdrottínn skiili Játa

^^niöja’* landsetans njota ábúÖarinnar eptir hanii;

annaö er hvað verða mætti eptir samkomulagi eða

af góðvild cigandans, sem {)ó sjaldnast mun ná

lengra enn haim sðr ser hag viö; en því betri sem

jörðín er orðíii iindír ábúö forinannsíns, |)ess hærrí

verður festa og árlegt eptirgjald {)ess sein síðan

keinur, hvörr sem liann veröur, (þar sem {)etta

eiiiúngis ferr eplir og er komið nndir sjálfdæmi

landsdrottins); og {)að hefir reyiislaii s^nt víðar eiiii

her, að jafnvel enir duglegusíii og efniiðustu laiid-

setar, eininidt þessa atriöis vegnn — {). e. af f>ví

17
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j)eir liafa séft, aö niöjar {icirra ekki fá

ööruin frcniiir nðnotiö býlaiina eptír {i:i og

yfir höfuö ckki ncma fyrir gcipiverÖ — ekki liafa

variö neinu eða ])á ekki nærri eiii» iiiíklu críir)!

eöa pciniigiim tíl jaröarbóta sem skyldí, og sem

|ieir annars gjört heföii; og er j)á komiö lagiÖ á

jarÖarræklina og frainfarir Inndsins, jicgar {letta á

sör staö hjá (leim aí (lcigii) bæuthinum, scin mcstrar

atorkii og ilugnaöar er von aÖ ((). e. liTsfestu

bænd umiiu).

Þriöjn ástæÖiiiia fyrir j)ví, aö sjálfs eignar-

bændiir ekki söu jarðirkjunni {larfari cnn lergiiliöar,

sækir höfundnrinn lil Englands, og vill færa

sönnur á mál sitt (bls, 1(>0) incö {icssuin oröiim:

‘‘hvörgi er jaröirkjaii bctur stunduÖ eun á Eng-

laiidi
,

en færstir bændur búa f)ar á sjálfs síns

eigif\ Eg {)ckki, j)ví miÖur, of Jítiö jarÖirkju Eiiskra

til að geta gefiÖ lescndiuiiiin áiiægjanlcga dvisiin

nm ásigkomulag heiinar; en svo mikiÖ veít cg, aÖ

bæöi er ökruiuim og sáölöiiduiuim á 'Eiiglandi í

sjálfiim sör, og einkum rækl |)eirra og mcöfcrö allt

Ööruvísi variÖ, enn í fiestiim ööruin lönduni, og sö

eg því ekki hvörnig Pröfasturinn, sem [)etta er eins

kunnugt og knnniigra enii mör, getiir vcriö aö iikja

Isiaiids hrjóstiigu móiim, foræöis mýrum og {lýHíni

tiuireitura við ()á. A jöröum vonim er gras eini

ávöxtiiriiin, á jöröiiiium á Englaiidi allskonur korn-

ávöxtur, ef ekki ciiigaiingu, {)á samt aö mcstum

liliita, og er haim eiisku jaröirkjnmöiuuuium {)ví

clýrniætari sem eii enskii lög ekki, nema í ýtrustii

naiiÖir rckí, leyfa aöfiutninga á korni frá ööriim

löndiim, og fólkemergöin fiar er svo afar mikil (þ. e.



250

heruiiibil 5050 inamia á livÖrri ícrhynutri iiiílu {

koniiiigsríkiiiuEnglandí sjálfu, ])ar seiii ekkieru nema

1000 i Daninörku og tæpir 57 á Islandí, á jafastóruin

blctti) svoað þeini þessvegiia ríÖur máske meir eim

nokkurstaöar annarstaÖar á, aö reyna með öllu niögu-

legii niöti að afla sein inestrar kornvöru haiida

Eiiglands dgrynnis fólksfjÖlda, sem iiejðíst til að

kaupa hana af f)eim, hvörsu dýr sem er, tii viöur-

halds liílnu. Meðal kornirkju tilrauna [lessara má
telja jjanii hiiin kostnaðarsainarallar ábiirð af niuldum

gripabeiiium, sem Eiiskir fyrstir allra hafa hagiiýtt,

og gelið er um í Búnaðarr. 1 B. I D. bls. 47. En
|)vi að eins svara atiir slikir viðbiirðir (sem hafa

tílællaða verkun) kostnaðíiiiim, að bændur eða jarð-

irkjiimenn á Englandi eiga löguiium að [lakka bann

]>að, sein lagt er við koriiflutiungiim auiiarra ]>jóða

til landsiiis, og hvörgi er amiarstaðar, og er jörðiu

j)ar })vi ó])rjótaulegri og vissari uppsprelta velineg-

uiiar laiidsbúamia eiiii annarstaðar, áineðau korii-

lögum þessiim ekki er breytti); cii svo er öliiiin

’) Til þcsáa Iiffir nýlega verið gjörð árángiiráluus lil-

raiin í eini enaku j)j(>5iuníði (Parlament), þureft þeir, sem

ekkí cru Jarðeigciidur , uim illa við uð katipu iifábjörg

8Ína af cniiin siðar nefndii
,

Itvörðii dýr ðcui vera kynuí,
%

og luiklu dýrra cnn erlendis mælti kaupa liuiia. Aptiu*

áiiKÍti sjá jai'ðcigomliirnir sér aí' [)vílíl(ri iagalireytingu

óhætanlcgan skaða húiu, liæðl iiieð liliítí lil nráleíguuiiar

uf jörðiiniiin (sem að luestu cru leigiðar iiiu tiUekiii margra

ára líina eiium ötuliislu jarðirkjiiinönimiu) sem við [mð

iiiiindt falta stiiniiii ; og eins ineð tilliti til verðliæðar á

jörðunuui, er jafnfraiiit lilyti að lækka iim ullnn liulfing,

ef ekki nicir. Kr |)ví nijög vandséð iiiii, livör eiulalok

korulagíi frtinivarpsínð nmnl verða, nieð [>vj lika nð cnir

17*
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alvíiiiiuvegiiiii til hagað á Eiiglaiidí , eiiigíiiii

lielzt jþar vii), nema með sérlegri atorku og fram-

takssemi, og gætir þessa fijdðaraiida sjálfsagt ekki

hvaÖ sízt viö j)ami hjargræöis vegiii, sera gefiir svo

ríkugleg og viss laun verkaiina eiiisog jaröirkja

Enskra hingaötil hefir geíiö. —
Eii, eg tek j)á rökaemdiiia seínast, sem aö

minni ætlun ein heföi getaö rekiö Prdfastin í vörö-

urnar og sýixt vansmiÖin á hugleiðíngum hans um
})jd5jaröasÖtuna og sjálfseignar notiii. nann ritar

“ura byggíng jarða, meðferö og úttektir”;

byrjar ritiö (bls. 139) raeð j)eim mikilvægu sann-

indum: “að velgeiigiii landa og l;ýða sð hvaö mest

komín uiidír gdðrí mcðferð og notkun jarðariniiar”;

segir (bls. 140—41, smbr. bls. 152—53, 178 o. v.)

^^að framför eöa hnigiian jarðirkjunnar sé

að miklu leiti komin undir þvi, livörnig

byggíngunum er hagað, og hvörnig iittekt-

irnar sðu af heiidi leystar’*, og leiðir síöaii,

tilgánginiim og efninti samkvæmt, lesendunum fyrir

sjdnir j)að sem dskipulcga ferr við byggíngar og

úttektir, er Iianii álitur laiidi, landsnytjum, jarða-

byggíngum og jaröirkjunni yfir höfuð skaðvænast,

um leiö og ráö j)au viÖ hnignun jarðirkjunnar
, er

af dreglunni leiöir, sem liann í jiessu tilliti álítur

hyggilegnst, framfÖrum landsins og jaröirkjiinnar

hollust og affarahezt. Nú sjá allir, aÖ höfundurinn,

sem einúiigis hefir lcigujaröir fyrir aiig-

itm, ei getiir staöhæft iippá, aö jaröirkjunni fari

tigmislu aðíilsiiicmi og gdfugustu stórjarða oigcndur erii

lucöliiuir þjoðiirríiðsins.
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aptur viö byggíngar jarðaiiiia og i'itlfklir — eiiisu<;

j)ær mi eíiiiisiniii viögáiigast — Iivaöan rót alls lmis

illa; að JandsdroUnnr ^Uáta eptirgjaldið siija í

fynrriimi” fyrir ^^nbúandans Bkyldnm við jörð-

ina”, er sprottin, og Íengst af inim loða við í Idudi

vorii, ámeðan peningaverzliinin ekki teknr lier annað

snið og jarðirnar ekkí gefa eigendiinnm lagavöxt

jarðaverðanna — sem traudt mun verða, ef jiacr ekki

falla í verði, eii j)ess er ekki að vænta nb óska

fyrir laiid né Íýð — nema hann einnig viðnrkeimi,

að jarðirkjunni Iiljóli að j)ví skapi að fara fram,

sem íleiri ná að sitja á sjálfseign (og |)að verða

margir, ef ekki að lokunum allir, fái veðsetníiig-

ariiar hðr innguungii) svoað einhvör hin skaðvænasta
N

hindraii jarðarræktar og lands framfara (óskipnlag

hyggmgaiina og úUeklanna) ekki fái staðisí. Eiiisog

eg J)ví get vitnað imdir ritið sjálft, efni jiess og

ÍimiÍiaÍd, iiin nytsemi leigiijarðasölunnar og j)jóð'

jarðaima sðrilagí, og iim eigin eígnar notin yfir-

höfiið, svo má eg í hvÖrutveggjn tilliti álíta athnga-

semdir hans, j)ær sem eg her mælti á móti, {>ví

fremnr áslæðnlansar og óvandlega hiigaðar, sem

j)ær ekki einúngis striða á móti saimfærmgu miniii,

heldnr og ámótí berura orðum og efnis skipim i

riti sjálfs hans, cmsog im var sýnt ^).

’) llór verð cg annnrð að getn jicss, nð Prófastiirinn

að l)ón minni hefir lcsíð (flcstallur) nthugnscindir þessar

við rilgjiirÖ Iians, ef vcrða mætti, að við með þessu inóti

yrðiiiii n eiU snttir, og urðiiiu við j)að að sönnu í höfiið-

(Tninti; cn liann gnf nð suk, að cg hcTði miskilið greinir

])tcr 1 ritgjörðinni , seiii eg nð rraiiiai) hefí tilfært við-

vilíjanill j)jóðjarðasöliinni og s j á 1 f sc ig iia r not
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iJ. Jriftjíi atri5i&, er ri ér ekki keinur Hainati

iim við miiin liáOvírdla mútslörminanu ,
viðvíktir

uiiuiii, j)vi {)íir 8CI11 liaiin tular um, livað n ii tW n u^’

8Ú IioIIust Í {>rseu tilliti, (Ms. Kífí — 70) linn Iianii ckki

einiín^ís liaft landiÖ ejálft, licldiir o^ jarðalMÍkar cða
i

k 0 n lí n g- s - 8 j d ð i 11 ([) e. “fjáríia^ lelamU, Finanlsvœsen

j lirliöfuð'*) fvrir augiiiii, og í {leesuiii akifniiigi cfað,

að landíð gcti lilotið ^agii af {ijóðjarðiuölunni eða sjálU

eigiuir briikiininni, ‘‘{)cgar allt ({). c. “luð uiuliðna og

eptiikomandi”) er vcl skoðað”. Kn eg gi*t ckki af

ritgjörðiiiiii sjálfri, innilialdi liennar eða fiamanliengi orð>

anna orðið sannfærðnr um, uð þesði sé iiieining {icirra,

og 6c ekki hvornig lidn getiir vcrið liiilin i {iciiii, {)cgar

eg yfirvcga erniÖ og saiiilmncU {)ráð greinanna. Að sdnnu

kcmnr liún að nokkrii leití hcim við {>að cr haiiii scgír

iiiii edlii etdlagó/.anna
;

en mcr akiUt ekki hetiir, enn að

hún (auk þcas að hdii cr injdg dljds og á ekkl við eigin-

lcga þýðíiigu orösins: ^‘landiö”) að öðrulciti sé gagn.'^tæÖilcg

hinum dðruiu rdksenulmii haiis gcgn sölii {)jdðjarðamui,

{)ar scm hann auðsjáanlcga aðgrcinlr luiidsins hag og

stjdrnarinnur, eða laiuU ágdða og ‘H<omingstckjnr” o. s. frv.

;

4)g gcfiir dllutii {)ctta scm hezt að skilja af grcliiiiiiii iim

“gullluisiö”. Og {)arcö eg ná ckki gat vikið frá skilii-

íngi niíiitiiii né meiiifngu (sem cg lika vissi vcra margra

iinnarra) í tillití til fyrrtéðra alriða, koiii okkur saman

um, að eg skyldi leitast við, að hrimlu ástæðum liatis

einnig cplir skoðunarmátn sjálfs hniis, eða e}ilir {)cím

skilníiigi, aem hanii sjálfur gefur ástæðuiii sínuiii; og {)uð

ætla eg iiií sé gjdrt, sérilagi nieð eiiuni nákvæuiari ut-

hugasemduni (í fyrstii grcin) viðvikjandi sdlu skdlacigiH

anna og skoðunarlugi {)vi, sein inér virðíst hann Iiafa á

stjdniarliag landsins, m. m , livaðaii <iUi haiis fyrír sdlii

j)jdðjarðaiina — cptír úíícggíngu sjálfs haiis —
-

{)á iiiá

vcra s|>rottinii. Væiiist eg {)vi að alhiigasemdir |)cssur

ekki ii)(;ð ullii séu d{)urfur, haii mér annars licppnast að

I

*



orKÖkinnÍ lil, aft 1 a n d s b ii n r n i r næsliim

einganngu brukii penínga siiia til jnrÖa-

kaiipa. kennirhaim (bla. 1(52) skorli bjarg-

ræfiisvega og aöbnröa Iier «1 landi, og kveí^nr liann

npp, ab á {kíssii mundi breytíng verÖa, eins og

lika Jaröaverftinn og eptirgjaldimi — scni liami

tjair {)ví nieir fært npp við landselana, sein jarð-

irnar ern dýrra veröi keyptar, {)arcö þaÖ eJla

ekki innndi neina ineirn emi 2 eöa af bvörju

100 jarðarverösiiis
, og iuömimn {)ví er nanöngiir

eiim kostnr, aÖ koma peninguni sintim í jarðir beld-

nr eim aö liafa þeirra eingin iiot — ,,ef að betnr

rýmkaöist uni bjargræöisvegu vora, og {)cir yrön

öliultari, svo kostnr yröi á aÖ Iiafa meiri ávöxt

fjár síns meö ööruin alliöfnunr*. Mín Irú er í

{)essn tilliti veik, og eg vænti jaröirkjnnni næsta

lilila árángurs af fjölgnn bjargræÖisvegaima á

Isiandi, ámcÖaii hún (eöa nýlíng jaröarinnar)

ekki er / betra lagi, eiin iiú sem stendur.

Eg er Prdfastinnm öldúiigis samddma í, að laiidi

og landsbúnm væri {)að þörf og hagnr, “að koma

verzlimarefiinin vornm í amiaö horf’*: aö {) eir gætii

sjálfir náö i ka u p vcrz 1 u n i n

a

og átiiinlö

{)að landiiin sem viÖ liana er aö ábat-

ast, “svo {)aö sein viö Önuðum, loddi við okkiir,

og viö ættum meira nndir sjálfuni okknr og iniima

imdir högg aÖ sækja nuÖ það sein viÖ þörfmiinst

frá öÖriim löndmir'. Saina er að segja um not haiid-

iöna (handverka) fyrir landiö. En |)d niikiÖ væri

Hiina sannleíkun í h ö fu ð c fn í

n

ii, scm og ieitaÖist

viö, og geti hnnn rnilt ser til ráms hjá fleírum.
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imiiift á, cf allir verzlniinriiUMiii vorir væru orSiiir
/

I«il<MuWiigar og vcr Iiefftiim í^næg?i valiiikuiiiira liaiul-

iðiiamaiina, vaiitar samt |>uft sem mest á ríður,

^Siiáttarstólpaii uiidir öilu bjnrgra'ði voru*, árne&an

skortir á liyggilega nýtíngn og rækt jaröarinnar.

Eiiis og nú íjöldi bjargræöisveganna ser í

lagi eöa eingauiign aldrei getnr eflt almenna veU

gengni, eöa gjÖrt þaÖ land liúlpiö, hvÖrs höfuð

hjargræðisvegur er í vanrækl, svo yrði peuiiiga

hrrikniun til {leirra enna nýa bjargrœöis útvega

hvörki svo almenn nt; mikil, að húii yfirhöfuö gæti

siórnm breyzt vlö {>að , eða tekið aðra rás her á

laiidi, og fa*rstir af {>eim sein orönir erii vanir að

hrúga sainan jörðuin fyrir peníngana, munii verða

til aö setja {>á í kaupverzluu eðu i aðra bjargræðis

útvegu, {)óað {>eir aiinars heföu vit eða tÖk á

kanpmennsknnni, sem varia er að ætlast til ámeðaii

svo mörg vansmíði eru á næsta atvinnnvegi {leirra,

jarðnrræktinnh Jarðirnar eru nú einusinni orðnar

efnamannaiina eða pcningamannaiina átrúiinðargoð,

sera {>eir ekki sleppa trygö við fyrr, enn {>eir fínna

annan eins vissan og ábatasamara groðaveg;

og {>arf {)ví {lessvegna, enn seni koinið er, hvörki

að kvíða, að {ijúðjarðirnar ekki gángi út, ne heidur

að treysta, að jarðirnar yfír höfuð falli í verði, eða

að eplirgjald jarðanna lækki, {>(> rýmkaðist um
bja’rgræðisvegina raeðal vor. — Fjölgun bjargræðis-

veganna hefír œtíð verið og hlýtnr að vera öllu

freinnr afleiðing af enii orsök til framfara

serhvörs {>ess hinds, hvar jaröirkja eöa jaröarrækt

crástofni; og anngri jarðirkjaiidi {ijáð, sem kaiinast

við tilveru sína og ákvörðun, eða heíir vit á og
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vakir yfir ad færa stir hlntina rcUilega í nyt, hefir

enn {)á orftiö vaiulrœöi úr peníngura sinuin. ]^unníg

er jaröirkjan víÖast hvar iiinn bezli, ef ekki eini

hjargræÖis vegur bæudauna og landbúanna í Daii-

niörku, og hafa þeir [>ó aldrei nieiri penínga ({)á

ríkari seu eun vorir svokölluöu ríkisinenn) enn Iiiin

útheiintir, og þeir með leltu iiuUi íinna rentu-

staö fyrir í sveit sinni, og {)aö er enda ekki sjald-

gœft, aö ineiin {)araðauki optsinnis leita til kaup-

staöanna og einkuin til {ijóðsjúöanna eplir peU'

íngaláni, til aö geta ræktaö jörö sína til hl^tar,

Kaupstaöirnir og handiðnirnar cru eins uppá jarö-

irkjnna komin, einsog hvörulveggja, aö kalla má,

eru sprottin af hcnni eöa landávcxtiiium
, allstaÖar

{)ar sem verzlun og handiönir eru orönar til. Landið

(og sjórinn), eða meö eiiiu oröi hændurniv, klæöa

og fæÖa oss alla, i hvörjii Ööru standi eða

stelt eem v6r cruni. Eigi {)ví aörir bjargræöis-

og atvinnu-vegir aö lifiia viö og dafna í landi vorn,

enn {)eir tveir sem ver höfuin, jaröirkja og sjáfar-

afli, {)á hljóla {)eir, ásamt atburÖum {)eiin sem j)ar

aö lúta, umfram allt aö taka framförum; en

{)á fyrst er {)essa von, f)égar vér höfuin feugiö

{)ekkíngu á og vilja til aö færa oss öll {)au

meööl í nyt lil {)ess, sem vér höfum ráö yfir; eg

má enda segja, aö vér án {)vílíkrar {)ekkíngar og

vilja hvörki séum færir um, né hæíir til að bæta

á oss ööriiin eöa fleirum atviimu — eöa bjargræöis

— útvegum, og aö peníngum {)eira eða kosínaði

sem til {)cirra gengi væri fremur illa emi vel

variö, ef {)cir bjargræöisvegirnir ,
sem landinn eru

eiginlegastir, eölilegastir og áreiöanlegastir missa
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{>egsvegiia iiokkiirs víð, eða ámeðaii |)eir eni i

óiagi og vaiirækí. Se {)aö iiú, sein eg aö IVatnaii

vona að hafa ieiút fjrir sjónir, serhvörjuin mögu-

legt, að verja peníiigMm siiiiim, iiii(1 ireins og hanu

sjálfur hefír liag og ábaia af [)eim, jarMrkJuuni

eða bjargræðisvegum vorum til meiri uota með

öðrum hætti, enii rneö f)vi aö kaupa fyrir þá jaröir,

svo cr fjÖlguu bjargræöÍB lUveganna, f)egar þaiiuig

sleiidur á, liæöi óuág og ófiörf til aö koma ávaxtar-

nieiri peiiiiigaln'iikuu á veg, og þó ver «kki fáum

fleiri bjargræöis útvegi enu f)á seni ver f)egar

liöfum, veröiir f)ví ekki kcuiit um aröleysi peii-

iiigaiiua, áiiieöaii fiessir sömu f)urfa meiri

p e 11 í 11 g a 0 g a t b 11 r ö i
, er g e f i ö g æ t u m e Í r a

og betra ávöxt meö ööru móti. Eg fæ f)vi

ekki fuiidiö aöra liklegri orsök tii eaiiar arölitlu

peiiíiigabrúkimar meöal vor, sem eg áöur gat um,

eiiii eg aö framaii heíi' látiö i Ijósi,
f).

e. vankuiia-

áttii Jandsbúamia og láiigviiiut lagaleysi viövikj-

aiidi {)ínglýsíuguiu og veösetiiíiigum, rótgróiii vaua,

sproUiu af fieim stofni, ásamt tómlæti, deyfð og

framtaksleysi, sem fyrr var getiÖ, meö orsökum fiess

og nileiðiiigiim yfirliöfuö; og er J)á
ekki lángt frá,

aÖ l'rófasturiuu sb iner samdóma í {)essu, er hami

í upphafi ritgjöröar siuiiar lætur í Ijósi:” aö kunu-

áttiileysiÖ ckki hvaö sízt olli þvi, aö svo

in a r g t í b ú n a ö i v o r u m f c r r i 1

1

a o g ó s k I p u -

legu, og aÖ framfaririiar verÖa miiiui euu

skyldi,” Viti menn fyrst og reyni, aö tíö

og er fiÖisinunir eru peníiiga virÖi, og aö

hvörr sá, sein ver peiiiiigiim til tiöarauka,

eöa lil aö spara erfiöismuni (krapta og verk)



2(57

hc l'ir {) ei rr a l'a r sæ 1 uð t og v aran I egus t n o t,

]>á skal eíngíiiii peningainaðiir frainar {iniTa að kvarta

yíir, aÓ liann nái ekki laga ávexti penínga siiiiia,

[)o vcr að svo stÖddu ekki öðliimst fleiri bjarg-

ræðis litvegu enn ver uú Iiörura, og [xi jarðiriiar

aldrei falli í verði. Allt er her undír f)vi koiniö,

að ver aotuin það lítið sem ver höfiim, og látiiin

ætíð f)auu bjargræðisvegiii , sera ver helzt liöfum

088 á að rciða, verða í fyrirúrai; að vðr vcrjum

Öllum efnuin voriim til
j a rð ar ræ k t a ri n n ar

áineðan hún þarf fieirra við. Og {legar svo

er koraið, hlýtur reynslaa eins her og aniiarstaðar

að sýna: að hinir atviimuvegiriiir fjölga og dafiia

af sjálfiirn ser; en |)ú oss sé hulið live nálæg eða

fjærlæg {)essi tið sé, {>arf saiut aungaii spáinaiin

til að segja {)að fyrir, að húu korni aldrei, iieina

peningainemiirnir leggi af jarðakaupa æði |)eirra,

og í {)ess stað, betur enii hiiigað til, styrki með

peningiiiiutn laiidsela til að eignast ábýli {leirra,

livar sem kostur er á, {ivf eiiiginn ætlist til, að

aörir enii eigendurnir leggi {)á rækt viÖ jörðiiia,

sem húii á skilda og {>arf, til að bera svo raikia

ávÖxt seiu auðið er.

]^amiig hefi eg nú leitast við að hvinda {)eim

fáu meiuíiigum i áður nefndu riti Profasts Sira

Tóinasar Sæniumlssonar ,
sera sýiiast að stríða á

raóti athugaseiudum míaum i {lessari hugvekjii,

(hvörrar mestur hluti var ritaöur áður eiin {)að

koin út). Frekar eða uákvæinar eim til {)essa

aiiguainiðs lUheÍmtíst var ekki ætlaii míii að láta

raeiniiigu miiia iira ritgjörðiiia i Ijósi, og er {)ess

{)vi 81 ur j)örf, seiii eg (eptírá) ( heuui heli fuudið
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hiigleiðingar míiiar optsimiis sta&fcKiar, og stmuhim

leyft mísr aö færa sömuiv á mál initt meft vitna

til lieunar, og aÖ Inla Íniigmigs orð Pi’öfastsins

vera oddvita Imgvekju þessarar — af j)vi jian inni-

binda eins vel j)ánka minn og tilgnng nicÖ hana,

eiasog f)nmi liiig og aiidn sem lifir i Pröfastsins

jiarflpga riti.

PRENTVlLLim.

Ðla. 111. I. 12: sein nœslnni 11 nrn wra 1. sem iner lieíir

nflast (í n. 11 ára vern.

— 35. 1. 13 ejitir “Lnn d sy f Ír

r

e 1 1 in n in , set”.

— 90. 1. 8 n5 n.: pcníngaineniiia I. pciiíngamcnniiia.

— 9-1. atli. gr. 1. 2 að n.: gröðrnrveg I. gróÖaveg.

— 126. ncðst: nnUúr-cgt 1. náttiír-legt.

180. 1. 2 að ncðan: eingaungu I. eingaungu.

146. skírgr. 2 1. 2 að neðan: vand að 1. vamlnð.

— 184. 1. 5: sam anleignjórðum 1. sainnn Icigujdrðiim.

— 190. 1. 2: konángsfjárliirzluniii I. komíngðfjárliir/I-

unni.

— 200. ath. gr. 1. 1: kiígyldinscld ser í logi 1. kiígylditi

seld sér í lagi.

— 201. nlli. gr. I. 18: seni, eigamlinu I. seni eigaiidinii.
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